AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Nota de prezentare
a deschiderii procesului de consultare publică pe marginea
Proiectului de Ordin privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul
național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, referitor la stabilirea preţurilor aplicabile
UR în situaţia înregistrării unor situaţii de dezechilibru zilnic final
Prezentul proiect de ordin a fost întocmit având în vedere următoarele documente:
 prevederile Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de
stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz;
 proiectul de revizuire a Raportului privind punerea în aplicare a măsurilor provizorii
aprobat prin Decizia ANRE nr. 2296/2015, supus consultării publice de către
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş în perioada 24.07 – 02.08.2017, prin publicare
pe pagina de internet a companiei;
 observaţiile transmise de către participanţii la piaţa de gaze naturale din România în
urma derulării procesului de consultare publică derulat de către S.N.T.G.N.
TRANSGAZ S.A. Mediaş pe marginea proiectului de revizuire a Raportului menţionat
la punctul anterior, centralizate de către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş în
„Tabelul centralizator al propunerilor şi observaţiilor primite în cadrul procesului de
consultare publică pe marginea proiectului de revizuire a Raportului privind punerea
în aplicare a măsurilor provizorii, conform Regulamentului (UE) nr. 312/2014 de
stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz”,
transmis prin adresa S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş nr. D.G. 40582/30.08.2017
şi înregistrată la ANRE sub nr. 58736/31.08.2017;
 proiectul de ordin pentru aprobarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de
gaze naturale supus procesului de consultare publică în perioada 13.02 – 02.03.2018
prin publicare pe pagina de internet a ANRE.
Modificările și completările propuse în cadrul proiectului de ordin au ca obiect următoarele
aspecte:
 alinierea prevederilor Codului reţelei pentru SNT la acele prevederi ale Regulamentului
(UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de reţea
privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz care nu fac obiectul aplicării măsurilor
provizorii;

Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, București, Cod poștal: 020995
Tel: (021) 327 8100. Fax: (021) 312 4365. E-mail: anre@anre.ro. Web: www.anre.ro

 stimularea tranzacţionării de produse standardizate pe termen scurt în cadrul pieţelor
centralizate din România atât la nivelul UR – pentru echilibrarea comercială a propriilor
portofolii surse-consumuri, cât şi la nivelul OTS – pentru echilibrarea fizică a SNT;
 stabilirea unui preţ „de ultimă instanţă” aplicabil (dezechilibrelor înregistrate) în
situaţia în care nici UR nici OTS nu îşi îndeplinesc obligaţiile de echilibrare comercială,
respectiv, fizică, în condiţiile prevăzute de Regulamentul nr. 312/2014 (şi, implicit, de
Codul reţelei pentru SNT - în urma unei eventuale adoptări a prezentului proiect de
ordin). Acest preţ „de ultimă instanţă” este un preţ fixat de către ANRE, aplicabil doar
ca şi măsură provizorie, în condiţiile înregistrării unei lichidităţi insuficiente a pieţei
produselor standardizate pe termen scurt;
 preţul aferent tranzacțiilor efectuate în scopul reducerii dezechilibrelor înregistrate, prin
utilizarea Facilității de Transfer de Gaze (FTG), va fi luat în calcul doar până la data de
1 octombrie 2018, în scopul stimulării, pe de o parte, a OTS de a se conforma cât mai
rapid la obligaţia de furnizare de informații către UR, în conformitate cu prevederile
art. 32-42 din Regulamentul (UE) nr. 312/2014 şi, pe de altă parte, a UR de a se
conforma obligaţiei de a-şi echilibra portofoliul surse-consumuri în cursul perioadei de
echilibrare (în timp real), nu „ex-post”.
În acest context, având în vedere cerințele de transparență stabilite prin Legea nr. 52/2003
privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, ANRE
demarează procesul de consultare publică pe marginea Proiectului de Ordin privind modificarea
și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat
prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.
16/2013, referitor la stabilirea preţurilor aplicabile UR în situaţia înregistrării unor situaţii de
dezechilibru zilnic final, prin publicarea documentului aferent, pe pagina proprie de internet, în
perioada 09 – 23.03.2018.
Propunerile și observațiile pe marginea modificărilor şi completărilor cuprinse în proiectul de
act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE,
atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro cât și în format letric,
la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 23.03.2018, ora 1400.
Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au
fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare.
Propunerile și observațiilor formulate vor fi discutate în şedința care va avea loc în data de
29.03.2018, ora 1000, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2.
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