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Procedura privind accesul la
depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale

CAPITOLUL I
Scopul
Art. 1. Prin „Procedura privind accesul la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale”,
denumită în continuare Procedura, se stabilesc criteriile obiective, transparente şi nediscriminatorii
pentru asigurarea accesului la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, denumite
în continuare depozite.
CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare
Art. 2. Procedura se aplică SNGN ROMGAZ SA - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ
Ploieşti SRL, denumită în continuare DEPOGAZ şi solicitanţilor de acces la depozite, care pot fi:
• operatorul SNT;
• furnizori de gaze naturale;
• producători de gaze naturale;
• traderi de gaze naturale;
• alţi solicitanţi.
CAPITOLUL III
Prevederi generale
1
SECŢIUNEA
»
Rolul şi responsabilităţile principale ale DEPOGAZ
Art. 3. (1) DEPOGAZ îsi desfăşoară activitatea în condiţii obiective, transparente şi nediscriminatorii.
(2) Pentru asigurarea accesului la depozite, DEPOGAZ are următoarele obligaţii:
a) să se asigure că, în cazul încheierii unor noi contracte de înmagazinare pentru cantităţile
rămase în depozite la sfârşitul ciclului de extracţie, nu se împiedică competiţia şi dezvoltarea pieţei
gazelor naturale;
b) să calculeze capacităţile tehnice şi disponibile ale depozitelor în condiţiile de transparenţă
precizate în Secţiunea 2;

c) să opereze, să întreţină şi să dezvolte obiectivele aferente sistemelor de înmagazinare
subterană a gazelor naturale, în condiţii de siguranţă, continuitate şi eficienţă economică;
d) să ofere servicii în concordanţă cu caracteristicile tehnice ale fiecărei infrastructuri,
asigurând utilizarea eficientă a capacităţii tehnice a depozitelor;
e) să ofere servicii bazate pe cerinţele pieţei, nediscriminatoriu şi să permită accesul eficient
şi în condiţii competitive;
f) să ofere servicii de acces la depozite în aceleaşi condiţii contractuale;
g) să pună la dispoziţie informaţiile necesare solicitanţilor şi utilizatorilor, îndeplinind cerinţele
de transparenţă precizate în Secţiunea 2;
h) să permită rezervarea unei capacităţi minime pentru a asigura accesul furnizorilor care
vehiculează cantităţi mici.
(3) DEPOGAZ trebuie să asigure confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere
comercial şi să aibă un comportament nediscriminatoriu în relaţia cu solicitanţii accesului la depozite.

SECŢIUNEA 2
Cerinţe generale de transparenţă
Art. 4. Pentru asigurarea accesului solicitanţilor la depozite, DEPOGAZ îndeplineşte următoarele
cerinţe de transparenţă:
a) publică informaţiile necesare solicitanţilor/utilizatorilor depozitelor, în timp util, în limba
română şi în limba engleză, pe pagina web www.depoqazploiesti.ro:
b) pune la dispoziţie solicitanţilor/utilizatorilor, în mod gratuit, informaţiile legate de acces şi
derularea contractelor de înmagazinare;
c) publică zilnic, lunar, trimestrial şi anual următoarele informaţii operaţionale:
• capacitatea de înmagazinare tehnică şi disponibilă pentru fiecare depozit;
• cantităţile injectate şi, respectiv, extrase în/din depozite;
d) publică pe pagina web www.depoaazploiesti.ro:
• programul de revizii şi reparaţii, în vederea evitării perturbărilor pe piaţa gazelor naturale;
• cerinţele privind calitatea gazelor naturale care urmează a fi injectate;
• programul de inventariere a gazelor naturale înmagazinate în depozite.
Art. 5. DEPOGAZ va înregistra cererile solicitanţilor de acces, într-un registru, conform modelului
prevăzut în Anexa nr. 2.
SECŢIUNEA 3
Rolul şi responsabilităţile principale ale utilizatorilor depozitelor
Art. 6. Pentru asigurarea accesului la depozite, utilizatorii depozitelor au următoarele obligaţii:
a) să comunice operatorului de înmagazinare nominalizările/renominalizările pentru
cantităţile injectate/extrase în/din depozite, în conformitate cu prevederile contractuale şi prevederile
Codului de Reţea pentru Sistemul Naţional de Transport aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) să comunice toate datele solicitate de operatorul de transport, în legătură cu transportul
gazelor naturale pentru ciclul de injecţie/extracţie a gazelor naturale în/din depozite.
CAPITOLUL IV
Condiţii de acces la depozite

Art. 7. Acordarea accesului la depozite dă dreptul solicitanţilor de a rezerva o capacitate de
depozitare şi de a beneficia de prestarea serviciului de înmagazinare.
Art. 8. Solicitarea accesului se face în baza unei cereri scrise, adresată DEPOGAZ, însotiţă de
documentele justificative, conform metodologiei cuprinse în prezenta procedură.
Art. 9. DEPOGAZ acordă accesul oricărui solicitant, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor
condiţii:
a) să existe capacitate disponibilă de înmagazinare;
b) activitatea de înmagazinare a gazelor naturale să se desfăşoare cu respectarea condiţiilor
tehnice de debit şi presiune, de calitate a gazelor naturale, de siguranţă şi de eficienţă ale
depozitelor.
Art. 10. DEPOGAZ refuză accesul solicitanţilor la depozite, când nu este îndeplinită cel puţin una
dintre condiţiile prevăzute la Art. 9.
Art. 11. Alocarea capacităţilor se face de către DEPOGAZ, în baza metodologiei prezentate în
Capitolul V.
Art. 12. DEPOGAZ acordă accesul solicitanţilor, după următoarele criterii:
a) ordinea de prioritate:
1. operatorului SNT - pentru cantităţile de gaze naturale necesare operării şi asigurării
permanente a echilibrului fizic al SNT;
2. furnizorilor de gaze naturale;
3. producătorilor de gaze naturale;
4. traderilor de gaze naturale;
5. altor solicitanţi.
b) „primul venit - primul servit": în cadrul fiecărui nivel de prioritate prevăzut la lit. a),
DEPOGAZ va realiza alocarea capacităţilor în ordinea înregistrării cererilor.
Art. 13. (1) Accesul la capacitatea alocată se materializează prin încheierea contractului de
înmagazinare;
(2) încheierea contractului de înmagazinare se realizează până la data de 31 Martie.

CAPITOLUL V
Metodologia de alocare pe depozite a capacităţilor de înmagazinare
SECŢIUNEA 1
Solicitarea accesului
Art. 14. Solicitarea accesului se face în baza unei cereri scrise, conform modelului prezentat în
Anexa nr. 1, însoţită de documentele justificative precizate la Art. 15.
Art. 15. Documentele necesare la solicitarea accesului la depozite sunt:
a) Codul unic de înregistrare;
b) Licenţa ANRE;
c) Document din care să rezulte sursa pentru cantităţile de gaze naturale destinate
înmagazinării (sau declaraţie pe proprie răspundere privind sursa gazelor naturale destinate
înmagazinării);
d) Document din care să rezulte acordul de principiu al operatorului SNT privind transportul
cantităţilor de gaze naturale destinate înmagazinării.
Art. 16. DEPOGAZ va publica, până la data de 01 Februarie, capacităţile disponibile, respectiv „Lista
iniţială a capacităţilor disponibile pentru înmagazinarea gazelor naturale” (LICD), întocmită conform
modelului prezentat în Anexa nr. 3. Publicarea se realizează pe pagina web www.depoqazoloiesti.ro.

Art. 17. 1) Cererile de acces la depozite, însoţite de documentele prevăzute la Art. 15, scanate, vor
fi transmise prin email la adresa serviciul.comercial@depoqazploiesti.ro. Cererile se vor înregistra
în funcţie de „Data şi ora de primire” a emailului.
(2) Prima zi de transmitere a cererilor este 4 Februarie (ora 08.00) sau prima zi lucrătoare
(în cazul în care 4 Februarie este zi nelucrătoare).
(3) Cererile, însoţite de documentele prevăzute la Art. 15, în original, vor fi trimise ulterior
prin curier, într-un interval de timp de maxim 5 zile de la data transmiterii prin email, la sediul SNGN
ROMGAZ SA - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL, Strada Ghe. Grigore
Cantacuzino, nr. 184, Ploieşti, 100492, Prahova.
(4) Termenul limită de transmitere a cererilor, însoţite de documentele prevăzute la Art. 15
prin email, este 11 Februarie.
SECŢIUNEA 2
Alocarea capacităţilor de înmagazinare
Art. 18. Până la data de 18 Februarie DEPOGAZ analizează cererile şi, în baza criteriilor prevăzute
în prezenta procedură, realizează alocarea capacităţilor pe depozite, întocmeşte şi publică „Lista
iniţială de alocare a capacităţilor pe depozite” (LIACD), conform modelului cuprins în Anexa nr. 4.
Art.
19.
Solicitanţii
pot
transmite
scanate
prin
email
la
adresa
serviciul.comercial@depoqazploiesti.ro contestaţii referitoare la alocarea capacităţilor, până la data
de 23 Februarie.
Art. 20. (1) DEPOGAZ analizează şi răspunde la contestaţiile transmise, până la data de 26
Februarie.
(2) în cazul în care DEPOGAZ nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (1), contestaţiile se
consideră însuşite de către acesta.
Art. 21. Până la data de 3 Martie, DEPOGAZ face publică „Lista finală de alocare a capacităţilor pe
depozite” (LFACD), potrivit modelului prezentat în Anexa nr. 5.
Art. 22. DEPOGAZ şi solicitanţii din lista prevăzută la Art. 21 vor încheia contractele de
înmagazinare, conform alocărilor, până la data de 31 Martie.

SECŢIUNEA 3
Realocarea capacităţilor de înmagazinare rămase disponibile
Art. 23. Până la data de 5 Martie DEPOGAZ va face publice capacităţile disponibile pentru realocare,
pe depozite, respectiv „Lista capacităţilor rămase disponibile pentru realocare” (LCRDrA), conform
modelului prezentat în Anexa nr. 6.
Art. 24.(1 )Solicitanţii vor transmite scanate prin email la adresa serviciul.comercial@depoqazploiesti
cereri de acces la depozitele pentru care au rămas capacităţi disponibile, urmând aceeaşi procedură
precizată la Art. 17 alin. (1).
(2) Prima zi de transmitere a cererilor este 8 Martie sau prima zi lucrătoare după 8 Martie
(în cazul în care 8 Martie este zi nelucrătoare).
(3) Data limită de transmitere a cererilor este 10 Martie.
(4) în cazul în care un solicitant nu modifică documentele justificative care au fost anexate la
cererea transmisă iniţial în condiţiile Art. 17, acesta va da o declaraţie pe propria răspundere, prin
care va confirma că documentele rămân valabile pentru analiza solicitării de realocare a capacităţilor
de înmagazinare.
(5) Cererile, în original, vor fi trimise ulterior prin curier într-un interval de timp de maxim 5
zile de la data transmiterii prin email, la sediul SNGN ROMGAZ SA - Filiala de înmagazinare Gaze
Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL, Strada Ghe. Grigore Cantacuzino nr. 184, Ploieşti 100492,
Prahova.

Art. 25. (1) Până la data de 12 Martie DEPOGAZ analizează cererile şi, în baza criteriilor cuprinse
în prezenta procedură, realizează realocarea capacităţilor pe depozite, întocmesc şi fac publică
„Lista iniţială de realocare a capacităţilor pe depozite” (LlrACD), conform modelului prezentat în
Anexa nr. 7.
Art.
26.
Solicitanţii
pot
transmite
scanate
prin
email
la
adresa
serviciul.comercial@depoqazploiesti.ro până la data de 16 Martie contestaţii referitoare la
realocarea capacităţilor.
Art. 27. 1) DEPOGAZ analizează şi răspunde la contestaţiile transmise până la data de 19 Martie.
(2) în cazul în care DEPOGAZ nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (1), contestaţiile se
consideră însuşite de către acesta.
Art. 28. Până la data de 23 Martie, DEPOGAZ face publică „Lista finală de realocare a capacităţilor
pe depozite” (LFrACD), conform modelului din Anexa nr. 8.
Art. 29. (1) DEPOGAZ şi solicitanţii din lista prevăzută la Art. 28 vor incheia contractele de
înmagazinare, conform realocărilor, până la data de 31 Martie.
(2) Capacitatea rămasă disponibilă prin neprezentarea unui solicitant pentru încheierea
contractului la data stabilită în condiţiile alin. (1), va fi alocată celorlalţi solicitanţi, conform ordinii
prevăzute în „Lista finală de realocare a capacităţilor pe depozite” (LFrACD).
CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
Art. 30. Modul de realizare a ciclului de injecţie/extracţie a gazelor naturale în/din depozite se
derulează conform prevederilor din „Regulamentul de programare, funcţionare şi dispecerizare a
depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale” şi din contractele de înmagazinare.
Art. 31. Dacă în perioada ciclului de injecţie se constată că există capacitate disponibilă, DEPOGAZ
va aloca această capacitate cu respectarea criteriilor prevăzute la Art. 12.
Art. 32. Publicarea listelor prevăzute în prezenta procedură se realizează prin afişare la sediul social
al DEPOGAZ şi pe pagina web www.depoqazploiesti.ro .
Art. 33. Calendarul acţiunilor privind accesul la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor
naturale este prezentat în Anexa nr. 9.
Art. 34. în cazul în care una dintre datele prevăzute în prezenta procedură este zi nelucrătoare,
termenul se consideră scadent în prima zi lucrătoare următoare datei precizate.
Art. 35. Definirea unor termeni din procedură este prevăzută în Anexa nr. 10.
Art. 36. Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta procedură.

DIRECTOR COMERCIAL

ŞEF SERVICIU COMERCIAL
Adrian LECA

Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ SA
Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL

ANEXA NR. 1

CERERE
de acces la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Societatea ___________________________________ , cu sediul în_____________________ ,
str.______________________________ , nr._____ , etaj___ , judeţul_____________ , cod postai
_____________ , telefon______________ , fax:_______________ , e-mail:__________________
cod

fiscal______________ ,

înregistrată

la

Oficiul

Registrului

Comerţului

sub

nr.

________________ , având contul nr._______________________________________ , deschis la
_____________________ ,

reprezentată

legal

prin

Director

General

(Administrator)

____________________________ şi Director Economic______________________solicită accesul
la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru:
•
•

ciclul de înmagazinare (injecţie - extracţie):__________________ ;
scopul
pentru
care
se
solicită
accesul
la
depozite:
[] menţinerea parametrilor minimi de funcţionare în siguranţă ai SNT;
[] consum propriu al consumatorilor din portofoliu;
[] alte scopuri_____________________________________________________

•

capacitate solicitată pe ciclu injecţie/extracţie____________________ MWh,

Anexăm prezentei cereri următoarele:
1. Codul unic de înregistrare;
2. Licenţa ANRE;
3. Document din care să rezulte sursa pentru cantităţile de gaze naturale destinate
înmagazinării (sau declaraţie pe proprie răspundere privind sursa de gaze naturale destinate
înmagazinării);
4. Document din care să rezulte acordul de principiu al operatorului SNT privind transportul
cantităţilor de gaze naturale destinate înmagazinării.

DIRECTOR GENERAL / ADMINISTRATOR,

ANEXA NR. 2

REGISTRUL CERERILOR PENTRU ACCESUL LA DEPOZITELE DE ÎNMAGAZINA RE SUBTERANĂ
A GAZELOR NATURALE
Nr.
crt.

Nr. înregistrare

0

1

Data

Ora

Min.

Solicitant

Scopul pentru care se
solicită accesul la
depozite

Capacitatea solicitată
(MWh)

2

3

4

5

6

7
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ANEXA NR.3

LISTA
INIŢIALA A CAPACITATILOR DISPONIBILE PENTRU INMAGAZINAREA GAZELOR NATURALE
PENTRU CICLUL DE INJECŢIE ________ (LICD)

Capacitatea disponibila
Denumirea depozitului
Nr.crt de inmagazinare subterana
a depozitului
a gazelor naturale

(MWh)

Defalcarea pe luni a capacitatii

Tarif de
inmagazinare

PCS mediu

(MWh/luna)

(LEI/MWh) *

(kWh/mc)

BALACEANCA

1

Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie

BILCIURESTI

2

Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie

GHERCESTI

3

Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie

SARMASEL

4

Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie

URZICENI

5

Obse rvatii

disponibile pe ciclu de injecţie

Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0

Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie

DIRECTOR GENERAL,
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ANEXA NR.4

LISTA INIŢIALA DE ALOCARE A CAPACITATILOR DE DEPOZITARE(LIACD)
PENTRU CICLUL DE ÎNMAGAZINARE____________

Nr.crt

Capacitatea
alocata
MWh

Solicitant

TOTAL
NOTA:

Defalcarea pe luni a capacitatii
pe cicluri de injectie/extractie
MWh/luna

Denumirea depozitului
pentru care s-a obtinut alocarea
de capacitate(locatie)

0,000

1-Capacitatile de injectiefpe luni si pe depozite) se vor aloca prin repartizarea proporţionala pe depozitele operate in funcţie de stocul
care ramane la sfârşitul ciclului de extracţie__________ si capacitatea lunara a depozitelor.

CAPACITATI RAMASE DISPONIBILE DUPĂ ALOCAREA INIŢIALA

Nr.crt
1
2
3
4
5

Observaţii

Denumirea depozitului

Capacitatea
ramasa disponibila
MWh

Defalcarea pe luni a capacitatii
disponibile pe cicluri de inj./extr.
MWh/luna

Balaceanca
Bilciuresti
Ghercesti
Sarmasel
Urziceni
TOTAL

0,000

DIRECTOR GENERAL,

Observaţii
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ANEXA NR.5

LISTA FINALA DE ALOCARE A CAPACITATILOR DE DEPOZITARE(LFACD)
PENTRU CICLUL DE ÎNMAGAZINARE____________

Nr.crt

Capacitatea
alocata
MWh

Solicitant

TOTAL
NOTA:

Defalcarea pe luni a capacitatii
pe cicluri de injectie/extractie
MWh/luna

Denumirea depozitului
pentru care s-a obtinut alocarea
de capacitate(locatie)

0,000

I.Capacitatile de injectiefpe luni si pe depozite) se vor aloca prin repartizarea proporţionala pe depozitele operate in funcţie de stocul
care ramane la sfârşitul ciclului de extracţie_________ si capacitatea lunara a depozitelor.

CAPACITATI RAMASE DISPONIBILE DUPĂ ALOCAREA FINALA

Nr.crt

1
2
3
4
5

Observaţii

Denumirea depozitului

Capacitatea
ramasa disponibila
MWh

Defalcarea pe luni a capacitatii
disponibile pe cicluri de inj./extr.
MWh/luna

Balaceanca
Bilciuresti
Ghercesti
Sarmasel
Urziceni
TOTAL

0,000

DIRECTOR GENERAL,

Observaţii
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ANEXA NR.6

LISTACAPACITATILOR RAMASE DISPONIBILE PENTRU REALOCARE (LCDrA)
PENTRU CICLUL DE ÎNMAGAZINARE___________

Nr.crt.

1
2
3
4
5

Denumirea depozitului

Capacitatea disponibila

Defalcarea pe luni a capacitatii

de inmagazinare subterana

a depozitului

disponibile pe cicluri de inj./extr.

a gazelor naturale

(MWh)

(MWh/luna)

Balaceanca
Bilciuresti
Ghercesti
Sarmasel
Urziceni
TOTAL

0,000

DIRECTOR GENERAL,

Tarif de inmagazinare
Observaţii
(LEI/MWh)

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA
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ANEXA NR.7

LISTA INIŢIALA DE REALOCARE ACAPACITATILOR PE DEPOZITE (LlrACD)
PENTRU CICLUL DE ÎNMAGAZINARE___________

Nr.crt.

Solicitant

Capacitatea alocata

Defalcarea pe luni a capacitatii pe
cicluri de injectie/extractie

MWh.

MWh/luna

TOTAL

Denumirea depozitului pentru care sa obtinut realocarea de
capacitate(locatie)

Observaţii

0,000

NOTA:
I.Capacitatile de injectie(pe luni si pe depozite) se vor aloca prin repartizarea proporţionala pe depozitele operate in funcţie de stocul care ramane la
sfârşitul ciclului de extracţie_________ si capacitatea lunara a depozitelor.

CAPACITATI RAMASE DISPONIBILE DUPĂ REALOCAREA INIŢIALA

Nr.crt

1
2
3
4
5

Denumirea depozitului

Balaceanca
Bilciuresti
Ghercesti
Sarmasel
Urziceni
TOTAL

Capacitatea ramasa
disponibila

Defalcarea pe luni a
capacitatii disponibile pe
cicluri de inj./extr.

MWh.

MWh/luna

0,000
DIRECTOR GENERAL,

Observaţii
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ANEXA NR.8

LISTA FINALA DE REALOCARE A CAPACITATILOR PE DEPOZITE (LFrACD)
PENTRU CICLUL DE ÎNMAGAZINARE______________

Nr.crt.

Solicitant

TOTAL

Capacitatea alocata

Defalcarea pe luni a capacitatii pe
cicluri de injectie/extractie

MWh.

MWh/luna

Denumirea depozitului
pentru care s-a obtinut
realocarea de
capacitate! locaţie)

Observaţii

0,000

NOTA:
I.Capacitatile de injectie(pe luni si pe depozite) se vor aloca prin repartizarea proporţionala pe depozitele operate in funcţie de stocul care
ramane la sfârşitul ciclului de extracţie___________ si capacitatea lunara a depozitelor.

CAPACITATI RAMASE DISPONIBILE DUPĂ REALOCAREA FINALA

Nr.crt.
1
2
3
4
5

Denumirea depozitului

Capacitatea ramasa
disponibila
MWh.

Balaceanca
Bilciuresti
Ghercesti
Sarmasel
Urziceni

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

TOTAL

0,000

Defalcarea pe luni a capacitatii
disponibile pe cicluri de
MWh/luna

DIRECTOR GENERAL,

Observaţii

Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ SA
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ANEXA NR. 9

CALENDARUL ACŢIUNILOR PRIVIND ACCESUL LA DEPOZITELE DE ÎNMAGAZINARE
SUBTERANĂ A GAZELOR NATURALE

Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Data limită a
acţiunii
1 Februarie
4 Februarie
11 Februarie
18 Februarie
23 Februarie
26 Februarie
3 Martie
5 Martie
8 Martie
10 Martie
12 Martie
16 Martie
19 Martie
23 Martie
31 Martie

Acţiunea

Anexa nr.

Publicarea LICD
Prima zi de depunere a cererilor
Termenul limită de depunere a cererilor de acces
Analiza cererilor şi publicarea LIACD
Depunerea contestaţiilor
Soluţionarea contestaţiilor
Publicarea LFACD
Publicare LCDrA
Prima zi de depunere a cererilor
Termenul limită de depunere a cererilor de acces
Analiza cererilor şi publicarea LlrACD
Depunerea contestaţiilor
Soluţionarea contestaţiilor
Publicarea LFrACD
încheierea contractelor

3
1
4

5
6

7

8
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ANEXA NR.10

DEFINIREA UNOR TERMENI

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

autorizaţie/licenţă - actul administrativ individual emis de ANRE, acordat unei persoane fizice
sau juridice, pentru exercitarea unui drept şi executarea unor obligaţii;
depozit de înmagazinare subterană - spaţiul din scoarţa terestră având calităţi naturale sau
dobândite ca urmare a unor operaţiuni petroliere sau activităţi miniere anterioare, proprii
pentru injectarea, depozitarea şi extragerea unor volume de gaze naturale;
capacitate contractată - capacitatea pe care operatorul sistemului a alocat-o unui utilizator
printr-un contract;
capacitate de înmagazinare rezervată - parte din capacitatea de înmagazinare utilizabilă pe
care prestatorul se obligă prin contract să o menţină în orice moment la dispoziţia
beneficiarului; se exprimă în MWh/ciclu complet de înmagazinare;
ciclu complet de înmagazinare - perioada calendaristică continuă, care acoperă succesiv
ciclul de injecţie şi ciclul de extracţie a gazelor naturale în cadrul unui depozit subteran;
ciclul de injecţie - perioada calendaristică prevăzută pentru injecţia gazelor naturale într-un
depozit subteran;
ciclul de extracţie - perioadă calendaristică prevăzută pentru extracţia gazelor naturale dintrun depozit subteran;
capacitate disponibilă - partea din capacitatea tehnică care nu este alocată şi este încă
disponibilă;
furnizor - persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de furnizare a gazelor naturale;
informaţie sensibilă comercial - informaţie a cărei divulgare ar putea restrânge, împiedica ori
denatura concurenţa pe piaţa de gaze naturale şi/sau ar conduce la producerea de prejudicii
participanţilor la piaţă;
înmagazinarea gazelor naturale - ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de
operatorul de înmagazinare pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de înmagazinare
în depozitele subterane şi pentru injecţia, depozitarea şi extracţia din aceste capacităţi a unor
cantităţi determinate de gaze naturale;
operator de înmagazinare - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de
înmagazinare şi răspunde de exploatarea instalaţiei de înmagazinare a gazelor naturale;
sistem de transport - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi
echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale, conform reglementărilor tehnice
specifice, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de
exploatare sau a celor provenite din import şi livrarea către distribuitori, clienţi direcţi, la
înmagazinare, şi către beneficiarii din diverse ţări;
sistemul naţional de transport (SNT) - sistemul de transport situat pe teritoriul României şi
care se află în proprietatea publică a statului.

