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ADMINISTRATOR 
DUȚU TUDOR ALEXANDRU 

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI ADRESATE  
DE CĂTRE OPERATORII ECONOMICI CARE AU SOLICITAT  

ACCES LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE 

LICITAȚIE DESCHISĂ 5 

În atenția operatorilor economici interesați de participarea la procedurile de achiziție aferente 
obiectivului de investiție: „Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului 
de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din 
Republica Moldova- Faza II- direcția Iași-Ungheni-Chișinău”, respectiv:  
„V. Execuție lucrări la stații de reglare și măsurare, inclusiv automatizările din cadrul 
acestora, constând în: 1. SRM SEMENI Amplasamentul lucrărilor de investiţii proiectate 
în vederea execuţiei stației de reglare măsurare gaze naturale, SRM Semeni, se află situat 
în zona administrativă a comunei Zăgărancea, în apropiere de conducta existentă de 
distribuție PE SDR 11 Dn 180 Ungheni – Petrești – Sculeni. 2. SRM GHIDIGHICI 
Amplasamentul lucrărilor de investiţii proiectate în vederea execuţiei stației de reglare 
măsurare gaze naturale, SRM Ghidighici, se află situat în zona administrativă a comunei 
Ghidighici, în apropiere de municipiul Chișinău. 3. SRM PETRICANI Amplasamentul 
lucrărilor de investiţii proiectate în vederea execuţiei stației de reglare măsurare gaze 
naturale, SRM Petricani se află situat în zona administrativă a Municipiului Chișinău, în 
apropiere de Str. Petricani. 4. SRM+NMG+GPG TOHATIN Amplasamentul lucrărilor de 
investiţii proiectate în vederea execuţiei Nodului de măsurare bidirecțional, a gării de 
primire godevil și a Stației de reglare-măsurare gaze naturale, se află situat în apropiere de 
municipiul Chișinău.SRM-ul va fi poziționat în aceeași incintă cu Nodul de măsurare 
bidirecțional și cu Gara de Primire Godevil. 5. AUTOMATIZARE ȘI SECURIZARE 
CONDUCTĂ Sistemele de automatizare și securizare conductă se vor amplasa în: - 
Platforma A Ungheni - prin montare a 2 linii de măsură și integrarea lor în sistemul de 
măsurare al gazelor existent; - Stații de Măsurare și Reglare a Presiunii Gazelor SMRG: 
Semeni, Petricani, Ghidighici; - SMRG+NMRG Tohatin; - Lucrări de interconectare și 
gară de lansare PIG pe Platforma C Todirești; - 7 grupuri de robinete principale și de 
interconectare R1,R3,R5,R6,R8,R10,R11; - 4 grupuri de robinete secundare R2,R4,R7,R9; 
- Execuție CCAMS Ghidighici.” 
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În baza Art. 132 din Hotărârea ANRE nr. 24/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea 
titularilor de licenţă din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a 
operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Comisia de 
Achiziții comunică următoarele răspunsuri la solicitările de clarificări adresate de către 
operatorii economici care au solicitat acces la documentația de atribuire: 

TEHNIC- JURIDIC 

• Întrebarea nr. 1: 

„Referitor la proiectul de contract aferent Licitatiei deschise V.Execuție lucrări la stații de 
reglare și măsurare, inclusive automatizările din cadrul acestora, va rugam sa clarificati 
urmatoarele: În PROIECT CONTRACT există mai multe clauze cu privire la 
PRODUCĂTORUL MATERIALULUI TUBULAR; pe de alta parte, in cadrul documentatiei 
Proiect Tehnic nu am reusit sa identificam nicio achizitie de Material Tubular” 

Răspuns la întrebarea nr. 1:  

Ca urmare a solicitării de clarificare, vă comunicăm faptul că proiectul de contract a fost 
modificat. Forma actualizată a proiectului de contract va fi pusă la dispoziția operatorilor 
economici care au solicitat acces la documentația de atribuire.  

Totodată, în urma modificărilor aduse proiectului de contract, Beneficiarul, a actualizat și 
caietul de sarcini. Forma actualizată a caietului de sarcini va fi pus la dispoziția operatorilor 
economici care au solicitat acces la documentația de atribuire.  

Președintele Comisiei de Achiziții 
LUCA BOGDAN-AVRAM 

Întocmit, 
Bordi Mădălina-Georgeta 
Secretar Comisie de Achiziții
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