AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Direcția Reglementări Tehnice

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

Prevederile art. 131 alin. (2) lit. d) din Codul Rețelei pentru Sistemul național de transport
al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările și
completările ulterioare, dispun că:
„Art. 131 - (2) Punctele virtuale de intrare în SNT sunt: [...]
„d) puncte virtuale de intrare din sisteme de transport al gazelor naturale din state terțe, non-UE.
În situația în care există mai multe puncte fizice de intrare în SNT din același sistem de transport
al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care nu este membru al Uniunii Europene, se
poate constitui un punct virtual de intrare, prin gruparea punctelor fizice de intrare în SNT ori a
unor părți din punctele fizice de intrare în SNT din același sistem de transport al statului respectiv.”
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. a fost informat de societatea Gazprom Export LLC că livrarea
de gaze naturale către clienții din România, realizată prin punctele fizice Medieșu Aurit Import,
Isaccea Import și o parte a punctului de interconectare Isaccea 1 (toate fiind componente ale
punctului virtual VPM05 Medieșu Aurit-Isaccea), nu mai poate fi realizată, începând cu 01.01.2020,
decât prin punctul de interconectare Isaccea 1, datorită lipsei Acordurilor de Interconectare încheiate
cu operatorul ucrainean Ukrtransgaz, pentru punctele Medieșu Aurit Import și Isaccea Import.
Pentru punctul de interconectare Isaccea 1, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. a încheiat, la sfârșitul
lunii decembrie 2019, acordul pentru modificarea Acordului de Interconectare între cei doi operatori
de transport și de sistem, și transferul drepturilor și obligațiilor din Acordul de Interconectare pentru
punctul Isaccea1/Orlovka1, care a intrat în vigoare începând cu data de 01.01.2020, astfel încât până
la încheierea Acordurilor de Interconectare pentru punctele fizice Medieșu Aurit Import și Isaccea
Import, importul gazelor naturale pe direcția Ucraina-România se va realiza pe Punctul de
Interconectare Isaccea 1.
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Principalele motivele ale modificării Anexei 3 a Ordinului președintelui ANRE nr.
162/2014, cu modificările ulterioare, sunt:


eliminarea VPA-uri aferente punctului Isaccea 1;



eliminarea sintagmei ,,IMPORT” pentru Medieșu Aurit și Isaccea;



eliminarea din baza de date a SNTGN Transgaz SA a punctelor închise;



apariția punctelor noi de intrare/ieșire în/din SNT;



modificarea punctelor virtuale rezultate în urma fuziunii/preluării unor distribuții de gaze

naturale;


punctul Barboși, care e SRM în amonte de SNT vara și e conectat la SNT iarna (în funcție

de manevrele care se fac în sistem pentru alimentarea consumatorilor).
Luând în considerare cele menționate în antecedență este necesară actualizarea anexelor nr.
2 și nr. 3 ale Ordinului președintelui ANRE nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale
Sistemului național de transport al gazelor naturale, cu modificările ulterioare.
Având în vedere principiile transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune
procesului de consultare publică proiectul de ordin privind modificarea Ordinului președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2014 pentru aprobarea
punctelor relevante ale Sistemului național 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.

