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ANUNȚ DE SELECȚIE 

A OPERATORULUI CARE VA ÎNDEPLINI OBLIGAŢIILE DE ORGANIZARE ŞI ADMINISTRARE A PIEŢEI 

GAZELOR NATURALE PENTRU SNTGN TRANSGAZ S.A. ÎN CALITATE DE OTS 

 

 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., în calitatea sa de operator al sistemului de transport (“OTS”), în conformitate cu 

dispozițiile art. 86^2 din Codul rețelei aprobat prin Ordinul ANRE nr.16/2013 („Codul rețelei”), are obligația de 

a organiza şi administra piaţa de echilibrare a gazelor naturale sau poate încheia un acord cu o terţă parte care 

să exercite aceste atribuţii pentru OTS.  

Scopul pieței de echilibrare este eliminarea sau reducerea dezechilibrelor zilnice create de către utilizatorii de 

rețea, fiind necesar ca OTS/terța parte desemnată de OTS să intermedieze tranzacțiile efectuate pe piața de 

echilibrare conform Procedurii de tranzacționare – parte componentă a Codului rețelei (anexa 1^4), în acord 

cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de reţea 

privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz.  

În vederea îndeplinirii obligației consacrate prin dispozițiile art. 86^2 din Codul rețelei, S.N.T.G.N. TRANSGAZ 

S.A. publică prezentul anunț public prin care organizează o procedură de selecție pentru desemnarea terței 

părți care va asigura îndeplinirea obligaţiilor de organizare şi administrare a pieţei gazelor naturale, denumită 

în cele ce urmează „Operatorul PE”. Procedura de selecție se desfășoară cu respectarea principiilor 

transparenței, concurenței, nediscriminării și tratamentului egal. 

În acest sens, S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. invită participanții interesați să transmită o scrisoare angajantă  din 

care să reiasă angajamentul ferm privind îndeplinirea tuturor obligațiilor și criteriilor tehnice impuse prin 

documentația de selecție, în cazul desemnării acestuia ca Operator al PE. În cadrul scrisorii angajante, 

participanții interesați vor descrie succint și elocvent modul și termenul în care obligațiile și criteriile tehnice 

vor fi duse la îndeplinire și vor prezenta angajamentul ferm în acest sens (declarație privind asumarea tuturor 

termenilor și condițiilor din documentația de selecție, cu asumarea tuturor termenelor, atribuțiilor și obligațiilor 

prevăzute de Codul rețelei). S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. va aplica criteriile de selecție numai scrisorilor 

angajante care răspund tuturor cerințelor prevăzute în cadrul documentației de selecție. 



Etapa I 

Criteriile de selecție în baza cărora vor fi selectați participanții pentru etapa a II-a (aplicarea criteriului de 

atribuire), sunt următoarele: 

1) asumarea îndeplinirii în mod integral și conform documentației a obligațiilor și criteriilor tehnice din 

documentația de selecție; 

2) asumarea asigurării securității informaţiilor, respectiv și confidenţialitatea, integritatea şi 

disponibilitatea informaţiilor . 

Etapa II 

Aplicarea criteriului de desemnare a Operatorului PE: termenul asumat pentru îndeplinirea integrală și 

conformă a obligațiilor și  criteriilor tehnice din documentația de selecție.  

 Aplicarea criteriului de desemnare se face numai pentru participanții care au fost admiși în urma 

etapei I. 

 Participantul care își va asuma cel mai scurt termen pentru îndeplinirea integrală și conformă a 

obligațiilor și  criteriilor tehnice din documentația de selecție va fi cel desemnat de către OTS ca fiind 

Operatorul PE . 

În situația în care doi sau mai mulți participanți, își asumă același termen pentru îndeplinirea integrală și 

conformă a obligațiilor și criteriilor tehnice din documentația de selecție, va fi desemnat Operator PE 

participantul care va fundamenta cel mai mic nivel al costurilor (inclusiv marja de profit) pe care se așteaptă 

să-l recupereze în termen de un an calendaristic din tarife de administrare/tranzacționare aplicate pentru 

tranzacțiile efectuate pe piața de echilibrare conform Procedurii de tranzacționare – parte componentă a 

Codului rețelei (anexa 1^4). 

Scrisorile angajante vor fi întocmite în limba română/engleză și trebuie înregistrate la sediul S.N.T.G.N. 

TRANSGAZ S.A. din București, B-dul Primăverii nr. 55, sector 1, România. 

Perioada de valabilitate a angajamentului asumat în cuprinsul scrisorii: 6 luni 

Durata acordului: 1 an de zile cu posibilitatea de prelungire conform reglementărilor ANRE 

Termenul și ora-limită până la care vor fi transmise scrisorile angajante: 31.12.2018, ora 10.00. Scrisorile 

angajante transmise după termenul și ora-limită sau la o altă adresă vor fi respinse. 

Data deschiderii: 31.12.2018, ora: 11:00 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. va aduce la cunoștința participanților care au depus scrisori angajante la 

procedura de selecție denumirea Operatorului PE care a fost desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor de 

organizare şi administrare a pieţei gazelor naturale , urmând să încheie un acord cu acesta. Ulterior, solicitanții 

din piață (utilizatorii de rețea) vor încheia direct cu Operatorul PE convenţia prevăzută în anexa la contractul 

de echilibrare şi acces la punctul virtual de tranzacționare. 

Având în vedere că S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. este ținut să îndeplinească obligația reglementată prin 

dispozițiile art. 86^2 din Codul rețelei până la data de 01 ianuarie 2019, procesul de desemnare a Operatorului 

PE se va desfășura cu celeritate, pe baza documentației de selecție atașată prezentului anunț și a criteriilor de 

selecție. 

În vederea intermedierii tranzacțiilor efectuate pe piața de echilibrare, Operatorul PE pune la dispoziţia 

utilizatorilor de rețea platforma de tranzacţionare aferentă pieţei de echilibrare a gazelor naturale. Precizăm 



faptul că S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. nu va înregistra câştiguri sau pierderi ca urmare a perceperii de tarife 

privind organizarea şi administrarea platformei de echilibrare, și nu va aloca resurse financiare pentru 

intermedierea tranzacțiilor efectuate pe piața de echilibrare de către Operatorul PE.  

În acord cu prevederile art.86^2 alin.(5) din Codul rețelei, tarifele de administrare / tranzacţionare practicate de 

Operatorul PE se stabilesc pe baza unei metodologii elaborate de OTS şi aprobate de autoritatea competentă. 

Informații suplimentare se pot obține la nr. 0751 232882, persoana de contact: Raluca Purecel, e-mail: 

raluca.purecel@transgaz.ro. 

 

 

 

 
 
 


