AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Direcția Generală Reglementări Tehnice şi Autorizare în domeniul Gazelor naturale

NOTĂ DE PREZENTARE
a deschiderii procesului de consultare publică pe marginea proiectului de ordin
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului
naţional de transport al gazelor naturale

Urmare intrării în vigoare a Ordinului președintelui ANRE nr. 34/19.07.2016 privind
aprobarea Metodologiei de rezervare a capacităţii de transport şi de stabilire a tarifelor pentru
activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport
Isaccea-Negru Vodă, a devenit necesară actualizarea Anexei nr. 1 – „Punctele relevante ale
Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale” la Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/19.12.2014 pentru aprobarea punctelor
relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, cu modificările ulterioare, din
următoarele considerente, comunicate inclusiv de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş:
1. Odată cu organizarea licitaţiilor de capacitate întreruptibilă de tip backhaul pentru punctele
de interconectare situate pe conducta Isaccea 1 – Negru Vodă 1, au apărut două puncte relevante
noi, în acelaşi timp cu oferta de capacitate intreruptibilă de tip backhaul pe direcția inversă a
fluxului direct de gaze, respectiv pe direcția Bulgaria > România şi România > Ucraina.
Cod Punct Relevant

Denumire Punct Relevant

PM 0291

NEGRU VODĂ 1

SM1274D0

ISACCEA 1

2. Art. 1 lit. b) din Ordinul președintelui ANRE nr. 34/19.07.2016, menţionat la punctul 1,
prevede că metodologia se aplică conductelor de transport de gaze naturale Isaccea 2 şi Isaccea
3-Negru Vodă 2 şi Negru Vodă 3 destinate transportului gazelor naturale pe culoarul Federaţia
Rusă-Turcia, Grecia şi alte ţări; punctele de interconectare Isaccea 2 şi Isaccea 3 şi, respectiv,
Negru Vodă 2 şi Negru Vodă 3 sunt grupate în două puncte virtuale de interconectare Isaccea 2,
3, respectiv Negru Vodă 2, 3. Pentru îndeplinirea cerinţelor de transparenţă prevăzute de
Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind condiţiile de
acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1775/2005, pentru aceste puncte nou create, este necesară crearea a două puncte relevante noi şi
respectiv, eliminarea a patru puncte relevante existente, astfel:
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Cod Punct Relevant

Denumire Punct Relevant

Observații

PM0279

ISACCEA II

Eliminare

PM0280

ISACCEA III

Eliminare

SM1279D0

NEGRU VODĂ II

Eliminare

SM1280D0

NEGRU VODĂ III

Eliminare

VPM06

ISACCEA 2, 3

Nou

VSM29

NEGRU VODĂ 2, 3

Nou

Totodată, având în vedere punerea în funcțiune a punctului de interconectare RUSEGIURGIU în perioada următoare, la cererea SNTGN Transgaz SA, se consideră oportună
adăugarea următoarelor puncte relevante:
Cod Punct Relevant

Denumire Punct Relevant

Observații

PM0298

RUSE-GIURGIU

Nou

SM1176D0

RUSE-GIURGIU

Nou

3. Ţinând cont de modificările de mai sus, precum și de comasarea unor puncte de
intrare/ieșire, în/din Sistemul Național de transport al gazelor naturale se consideră oportună
actualizarea Anexei nr. 2 și nr. 3 a prezentului ordin, în considerarea modificării numărului de:
 Puncte relevante (8 puncte redenumite și 2 puncte noi);
 Puncte de ieșire conectate la clienți finali racordați direct la SNT (7 puncte
relevante);
 Puncte de intrare din perimetrele de producție (7 puncte);
 Puncte de ieșire spre sistemele de distribuție (17 puncte).

Având în vedere cele de mai sus, precum şi principiile transparenţei decizionale, stabilite
prin dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, ANRE supune procesului de consultare publică proiectul de modificare a Ordinului
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/19.12.2014
pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, cu
modificările ulterioare, anexat prezentei note.
Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ publicat se
transmit, prin e-mail, la adresa: darag@anre.ro, sistematizate în cadrul unui fișier în format Word,
conținând un tabel, având pe coloane: nr. crt., text inițial, text propus, motivație.

