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În atenția operatorilor economici interesați de procedura de selecție a operatorului care va 
îndeplini obligaţiile de organizare şi administrare a pieţei de echilibrare a gazelor naturale pentru 

SNTGN TRANSGAZ S.A. 
 
Având în vedere solicitările de clarificări privind documentația de selecție a operatorului care să asigure 

îndeplinirea obligaţiilor de organizare şi administrare a pieţei de echilibrare a gazelor naturale1, adresată 

de către un operator economic,vă comunicăm răspunsul Transgaz la aceasta: 

Întrebare nr.1: 
 
“Având în vedere faptul că anunțul de selecție privind selectarea operatorului de organizare și 
administrare a pieței de echilibrare a gazelor naturale pentru SNTGN Transgaz S.A:, trebuie să prezentăm 
un termen de îndeplinire integral și conform obligațiilor și criteriilor din documentația de selecție, 
menționăm faptul că precizarea acestui termen include și perioada de implementare a interfeței pentru 
schimbul automat de mesaje securizate cu platforma operațională a Transgaz. Din aceste considerente, 
vă rugăm să ne precizați de urgență termenul de punere la dispoziție a specificației interfeței de către 
Transgaz și timpul necesar specialiștilor dumneavoastră de testare a acestei interfețe. 
Menționăm faptul că această informație ne este necesară pentru a prezenta oferta în condițiile expuse de 
dumneavoastră prin anunțul de selecție nr.68936 din data de 27.12.2018.” 
 
Răspunsul SNTGN Transgaz S.A. este: 
 
„Termenul estimat pentru stabilirea specificațiilor mesajelor de comunicație, tipul canalelor de 
comunicație, realizarea conexiunilor - 2 săptămâni; 
Termenul estimat pentru testare, corectare erori, trecere în producție - 2 săptămâni. 
 
Total timp estimat: 4 săptămâni de la data semnării contractului 
 
Până la finalizarea interfețelor de comunicație automată între operatorul PE și Transgaz (GMOIS),  se va 
folosi metoda alternativă, respectiv transmiterea a fișierelor cu date în format tabelar.” 
 
 

*Notă: toate documentele aferente procedurii de selecție a operatorului care va îndeplini obligaţiile de 

organizare şi administrare a pieţei de echilibrare a gazelor naturale pentru SNTGN TRANSGAZ S.A. se 
completează cu prezentul răspuns. 
 

                                                           
1 http://transgaz.ro/sites/default/files/Specificații%20piață%20echilibrare%20clean%20-%20publicat_0.pdf 

 


