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INFORMAREA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI  

 

Referitor la: Anunțul privind inițierea procedurii repetate de licitație deschisă „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 (V)”  

publicat pe website-ul VESTMOLDTRANSGAZ SRL în data de 21.01.2019. 
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În cursul zilei de 12.02.2019, ca urmare a desfășurării Ședinței de deschidere a ofertelor, Comisia 

de achiziții, a declarat procedura de achiziție ca fiind nedesfășurată, urmând ca beneficiarul 

VESTMOLDTRANSGAZ SRL să anunțe desfășurarea procedurii repetate, în baza art. 180 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 licență din 

sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează 

serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. În temeiul art.181 din Hotărârea ANRE nr. 

24/2017, Comisia de achiziții a decis anularea procedurii de achiziţie.  

 

Detaliile privind desfășurarea procedurii repetate, vor fi publicate pe website-ul 

VESTMOLDTRANSGAZ SRL și vor comunicate tuturor operatorilor economici care au intrat în 

posesia documentației de atribuire. 

 

 

 

Președintele Comisiei de Achiziții 

LUCA BOGDAN-AVRAM 

 

 

Întocmit, 

Bordi Mădălina-Georgeta  

Secretar 


