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Programele de injecţie vor fi stabilite prin alocări 

prorata din capacitatea lunară de injecție

ENGIE Romania S.A.1
Programele de injecție vor fi stabilite prin alocări 

prorata din capacitatea lunară de injecție

Nr.

crt.
Denumire solicitant

Piața reglementată (CCR)

2 E.ON GAZ FURNIZARE S.A. 321,170.034

Capacitate alocată

-MWh-

Târgu-Mureș

Denumirea depozitului 

pentru care s-a obţinut 

alocarea de capacitate 

(locaţie)

Observaţii

Lista inițială de alocare a capacităților pe DÎSGN Târgu-Mureș (LIACD)

Depomureș S.A.

Ciclul de înmagazinare 2019/2020

Piața reglementată 

(CCR)

Târgu-Mureș

Defalcarea pe luni a capacităţii alocate 

pe ciclul de injecţie 2019

(MWh/lună)

1,800,000.000
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1 Târgu-Mureș 0.000 0,000

0.000 0.000

Supunem atenției solicitanților care au depus cereri de acces la capacitățile de înmagazinare pe DISGN Targu- Mures pentru ciclul 2019/2020, următoarele :

Nota 1: Capacitatea disponibilă de înmagazinare subterană gaze naturale a depozitului Târgu-Mureș pentru ciclul 2019/2020 este influențată de ritmul actual de extracție din ciclul 2018/2019, la data emiterii alocărilor inițiale din prezenta 

listă, capacitatea disponibilă (fără stoc activ de gaze) fiind la un nivel de 2.121.170,034 MWh. Pe măsură ce stocul activ se diminuează, sunt disponibilizate și alocate capacități noi de înmagazinare, ce nu vor depăși însă nivelul total 

cumulat al depozitului de 3.154.550,100 MWh / cca. 300.000,000 mii mc gaze naturale, ce reprezintă capacitatea activă/operațională a depozitului/ciclu; 

Nota 2: Termenele de contractare capacități de înmagazinare vor fi anunțate în intervalul următor. În cazul în care solicitantul căruia i s-a alocat o capacitate nu a încheiat, din motive imputabile acestuia, contractul de înmagazinare în 

termenul prevăzut  în Regulamentul de acces  și anunțat de către Depomureș, va pierde capacitatea alocată conform metodologiei, care va fi realocată următorilor solicitanți.   

Nota 3: Programele lunare de injecție pentru 2019 vor fi anunțate în intervalul următor. 

Capacitatea rămasă disponibilă se va reconsidera în 

funcție de ritmul actual de extracție. 

Nr.crt. Denumirea depozitului

Total

Defalcarea pe luni a 

capacităţii alocate 

pe cicluri 

injecţie/extracţie

(MWh/lună)

Capacitate rămasă 

disponibilă

-MWh-

CAPACITĂŢI RĂMASE DISPONIBILE DUPĂ ALOCAREA INIŢIALĂ
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