
Calendarul de desfășurare a procedurii de sezon deschis angajant RO-

HU 

 

 

Toate termenele vor fi interpretate ca fiind ora 23:59 CET a zilei respective 

Etapa Data 

Anunțul Procedurii de Sezon deschis Angajant  16.10.17 

Înregistrarea Solicitanților 
16.10.17 – 
03.11.17 

Confirmare Înregistrare Solicitanți (OST) by 15.11.17 

Perioda I de depunere a ofertelor: Depunerea ofertelor 
15.11.17 – 
19.12.17 

Test Economic I 
19.12.17 – 
29.12.17 

OST publică rezultatele alocărilor agregate 29.12.17 

 În situația Testului economic I pozitiv:  

OST va transmite Ofertanților acceptarea Ofertelor sub forma de contract (semnat 
de către OST) și va informa Ofertanții cu privire la rezultatele alocărilor agregate 

by 15.01.18 

Ofertanții câștigători vor returna contractul semnat către OST  by 29.01.18 

În situația Testului economic I negativ: 

 

 
Perioada II de depunere a ofertelor:  OST va transmite Ofertanților cerințele 
actualizate  
 

by 28.02.18 

Perioada II de depunere a ofertelor : Ofertanții pot transmite OST ofertele revizuite  
19.03.18 – 
06.04.18 

Test Economic II 
06.04.18 – 
10.04.18 

OST publică rezultatele alocărilor agregate 11.04.18 

În situația Testului economic II negativ 

 
OST va informa Ofertanții cu privire la încheierea procedurii de Sezon 
deschis 

by 12.04.18 

În situația Testului economic II pozitiv: 

OST va transmite Ofertanților acceptarea Ofertelor sub formă de 
contract (semnat de OST) Ofertanților Câștigători  

by 12.04.18 

Ofertanții vor returna contractul semnat către OST  by 25.04.18 

 
Ultima dată de exercitare de către Ofertanți a dreptului de retragere din contractele semnate în 
cazul Testului economic I sau II pozitiv 

14.12.2018 

În cazul în care nu se exercită dreptul de retragere: 

 
Finalizarea cu succes a Procedurii de Sezon Deschis (contractele încheiate rămân 
aplicabile, OST va informa Ofertanții Câștigători)  

Până la  
16.12.2018 



Etapa Data 

În cazul în care se exercită dreptul de retragere: 

 

OST vor informa Ofertanții cu privire la necesitatea efectuării unui test economic 
suplimentar  

16.12.18 

Test Economic III 
07.01.2019 – 
21.01.2019 

OST publică rezultatele alocărilor agregate 28.01.19 

 

În situația Testului economic III pozitiv: 

 
Finalizarea cu succes a procedurii de Sezon Deschis. 
(Contractele semnate rămân valabile. OST vor informa Ofertanții 
Câștigători)  

Până la 28.01.19 

În situația Testului economic III negativ 

 Perioada III de depunere a ofertelor: OST va transmite Ofertanților cerințele Până la 04.02.19 

Perioada III de depunere a ofertelor: Ofertanții pot transmite noi oferte 
suplimentare pentru capacitatea  rămasă disponibilă 

05.02.19 – 
25.02.19 

 Test Economic IV 
25.02.19 - 
04.03.19 

 OST publică rezultatele alocărilor agregate 11.03.19 

 În situația Testului economic IV pozitiv:   

 

 

Finalizarea cu succes a procedurii de SD  

 (contractele încheiate înainte de  14.12.2018 
rămân valabile. OST vor informa Ofertanții 
Câștigători),  
OST va transmite Ofertanților Câștigători 
acceptarea Ofertelor sub forma de contract 
(semnat de către OST) 

Până la 12.03.19 

 Ofertanții vor returna contractul semnat către 
OST 

Până la 26.03.19 

 În situația testului economic IV negativ: 

 
OST va informa Ofertanții cu privire la 
încheierea Procedurii de SD și încetarea  
contractelor  

Până la 12.03.19 

 


