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Referitor la știrile apărute în spațiul public sub titlul‘’ Atenţionare Transgaz: Sistemul 

naţional de transport al gazelor din România, în stare de prealertă. Astfel, la ora 

7:00, indicatorul Line Pack, care reprezintă volumul efectiv de gaze naturale aflat la 

un moment dat în sistemul de conducte de transport gaze naturale al Transgaz, avea 

o valoare de 54,1 milioane de metri cubi.’’, SNTGN TRANSGAZ SA precizează 

următoarele:   

 

 Afirmațiile nu sunt adevărate, Line- Pack-ul înregistrat (și afișat pe site-ul Transgaz ) la 

ora 07:00 a fost de 51,898 milioane mc, ceea ce înseamnă că Sistemul Național de 

Transport (SNT) s-a aflat în zona normală de funcționare, iar la ora 12:00, spre 

exemplu,  valoarea LP în SNT era de 51,342 milioane mc, deci tot în zona de 

funcționare normală a SNT;  

 Valoarea de 54,1 milioane mc la care se face referire în știrile apărute în spațiul public, 

reprezintă o prognoză a valorii LP ce se poate înregistra la sfârșitul zilei gaziere  

( ziua D+1, ora 7:00). Această prognoză a Line-pack-ului estimat pentru sfârșitul zilei 

gaziere se actualizează orar funcție de renominalizările făcute de către Utilizatorii de 

Rețea privind sursele pe care le introduc în SNT și de estimările privind evoluția 

consumului în SNT pentru ziua respectivă;  

 Utilizatorii de Rețea au dreptul pe tot parcursul zilei să vină cu renominalizări, astfel 

încât acest indicator reprezentat de Line-pack-ul pentru sfârșitul zilei gaziere poate 

înregistra variații foarte mult pe parcursul unei zile; 

 Transgaz publică orar o prognoză a Line-pack-ului estimat, ca obligație decurgând 

din Regulamentele europene tocmai pentru ca Utilizatorii de Rețea să își poată analiza 

propriile dezechilibre și să poată transmite pe tot parcursul zilei renominalizări privind 

sursele introduse în SNT. 

 Totodată, Transgaz desfășoară propriile acțiuni de echilibrare pe tot parcursul zilei 

gaziere funcție de aceasta prognoză, în vederea  menținerii SNT în starea normală de 

funcționare.  

 



 

 

 

SNTGN Transgaz SA apreciază necesare aceste precizări tehnice pentru a se asigura informarea 

corectă, completă și transparentă a tuturor părților interesate de activitatea companiei. (acționari, 

Investitori, comunitate, ș.a). 

 

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) al gazelor 

naturale care asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces 

nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional 

al gazelor naturale, dispecerizarea acestora precum și cercetarea și proiectarea în domeniu, cu 

respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, 

mediu și dezvoltare durabilă. 
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