UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul European de
Dezvoltare Regională

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ECONOMIEI

Programul Operaţional
Sectorial
“Creşterea Competitivităţii
Economice”
2007-2013

Programul Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
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Stadiu evoluție proiect “Implementarea unui Sistem de Supervizare şi de Achiziţie Automată a Datelor la
Nivelul Întregului Sistem Naţional de Transport Gaz Metan-SCADA”

SNTGN Transgaz SA, cu sediul în Mediaş, piaţa CI Motaş nr.1, derulează, începând cu data
de 03.07.2012, proiectul “Implementarea unui Sistem de Supervizare şi de Achiziţie Automată a Datelor
la Nivelul Întregului Sistem Naţional de Transport Gaz Metan-SCADA”“, co-finanţat prin Fondul
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul
Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.
Valoarea totală a proiectului este de 172.863.043.13 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă
este de 76.634.578.33 lei.
Obiectivul proiectului este Implementarea unui Sistem de Supervizare şi de Achiziţie Automată a
Datelor la Nivelul Întregului Sistem Naţional de Transport Gaz Metan – SCADA.
Proiectul reprezintă un pas important în dezvoltarea și modernizarea Sistemului Național de Transport
aducând beneficii majore în operarea sistemului.
Ȋn urma implementării, principalele beneficii ale Proiectului,vor fi: reducerea pierderilor din incidente
tehnice prin diminuarea duratei de intervenție în vederea eliminării acestora, reducerea pierderilor din
neetanșeități și pori, posibilitatea gestionării de la distanță, prin dispeceratele modernizate, a fluxurilor
de gaze în vederea asigurării transportului de gaze către populație și consumatori industriali, punerea în
aplicare începând, cu data de 1 iulie 2014, a tarifelor pentru toate tipurile de dezechilibre ale Sistemului
Național de Transport al gazelor naturale, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 16/2013 privind
aprobarea Codului retelei pentru Sistemul Național de transport al gazelor naturale.
În plan european, finalizarea implementării proiectului SCADA va avea ca efect soluționarea uneia
dintre problemele care au dus la declanşarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană
împotriva României pentru nerespectarea unor prevederi ale Regulamentului (CE) nr. 1775/2005. Astfel,
implementarea proiectului SCADA va oferi suportul tehnic şi premizele pentru oferirea de către
TRANSGAZ a serviciilor ferme şi întreruptibile pe termen scurt, inclusiv de o zi, precum și să publice
informaţii legate de disponibilitatea acestor servicii.

Implementarea proiectului a început în 15.07.2009 în urma licitației organizate de SNTGN Transgaz
S.A., licitație adjudecată de asociația formată din grupul de firme: RMG Group, RMG Regel und
Messtechnik GmbH, IDS GmbH și S.C. General Fluid S.A.
Complexitatea proiectului a determinat necesitatea ca acesta să fie împărţit în 3 etape. Prima etapă,
denumită şi etapă pilot, a fost finalizată în anul 2010.
Menționăm faptul că şi a doua etapă a proiectului a fost finalizată cu succes, proiectul continuând cu
etapa a treia. Implementarea proiectului are ca termen de finalizare trimestrul al II-lea 2015.

