
Clarificări 1 

  
Doresc clarificări in legătura cu garanțiile financiare pentru RO-HU Open season procedure: 
 

Daca sunt necesare? 

 
Da, sunt necesare: 

 Garanții financiare pentru depunerea ofertelor; 
 Garanții financiare pentru serviciul de transport. 

 

In ce faza a procesului de rezervare de capacitate? 
 

 În cazul Transgaz, garanțiile financiare pentru depunerea ofertelor – depunerea acestor garanții 
financiare se va face la finalul perioadei relevante de depunere a ofertelor – conform Manualului 
Procedurii de Sezon Deschis Angajant, pct. 5.1.1., pg.21. 

 
http://www.transgaz.ro/sites/default/files/users/admin/1.manual_procedura_sd_act.pdf 

 
 În cazul FGSZ garanțiile financiare pentru depunerea ofertelor se vor depune la finalul perioadei 

relevante de depunere a ofertelor conform Manualului Procedurii de Sezon Deschis Angajant, pct. 
5.2.1, pagina 22.  

https://fgsz.hu/en-gb/Documents/120/ROHU%20OS%20final.pdf  

 

 În cazul Transgaz, garanțiile financiare pentru serviciul de transport – conform Anexei 3 – 
CONTRACT-CADRU de transport al gazelor naturale încheiat în urma derulării procedurii angajante 
de sezon deschis pentru rezervarea de capacitate în punctul de interconectare a Sistemului național 
de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din 
Ungaria, Csanádpalota, cap. VIII, art.11, alin (1). 
 

http://www.transgaz.ro/sites/default/files/users/admin/4.anexa_3_contract.pdf 
 

 În cazul FGSZ garanțiile financiare pentru serviciul de transport – conform Articolului 4 din Anexa 
4, la încheierea contractului de transport.
 

https://fgsz.hu/en-gb/Documents/120/RO_HU_OS_%C3%A9ves%20szerzod%C3%A9sminta_EN.pdf
 

In ce cuantum? 
 

 În cazul Transgaz și FGSZ, garanția financiara pentru depunerea ofertei – va fi egala cu taxa de 
reziliere (penalitatea) care reprezintă un procent fix de 0,033% din valoarea Ofertei – conform 
Manualului Procedurii de Sezon Deschis Angajant, pct. 5.1.1., pg.21 si pct. 4.2.1., pg.15, 

  
 În cazul Transgaz, garanția financiara pentru serviciul de transport – va fi egala cu de două ori 

valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei 
perioade de utilizare, conform Anexei 3 – CONTRACT-CADRU de transport al gazelor naturale 
încheiat în urma derulării procedurii angajante de sezon deschis pentru rezervarea de capacitate 

http://www.transgaz.ro/sites/default/files/users/admin/1.manual_procedura_sd_act.pdf
https://fgsz.hu/en-gb/Documents/120/ROHU%20OS%20final.pdf
http://www.transgaz.ro/sites/default/files/users/admin/4.anexa_3_contract.pdf
https://fgsz.hu/en-gb/Documents/120/RO_HU_OS_%C3%A9ves%20szerzod%C3%A9sminta_EN.pdf


în punctul de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu 
sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria, Csanádpalota, cap. VIII, art.11, alin (2). 
 

 În cazul FGSZ , garanția financiara pentru serviciul de transport – va fi egala cu a) pentru 
capacitățile rezervate pe o perioadă de cinci ani sau pentru o perioadă mai lungă de cinci ani, de 
cinci ori cel mai mare tarif de capacitate anuală calculat pentru capacitățile rezervate în baza 
Contractului conform secțiunii 4.1 b) din Contract; b) pentru capacitățile rezervate pe o perioadă 
mai mică de cinci ani în baza Contractului sau în cazul în care au mai rămas doar 5 ani din perioada 
contractuală, suma totală a tarifelor de capacitate anuală calculate în conformitate cu secțiunea 4.2. 
b) a Contractului până la finalul perioadei contractuale, în conformitate cu Articolul 4 al Anexei 4.     

 


