
Aprobat
DIRECTOR GENERAL

Adrian Constantin Volintiru

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

aferentă contractului de servicii având ca obiect:

„Servicii de achiziţie i procesare seismică 3D"în perimetrul RG 06 Muntenia

NE — Zona Caragele

CodCPV: 71351000-3

Ç

Vizat : Director Direcţia Achiziţii

Lupă Leonard

- 2020-



CAPITOLUL I

FISA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA I: ENTITATEA CONTRACTANTĂ

1.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCTE DE CONTACT

Denurnire oficială: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS
Adresă: P-ta ConstantinMotas nr. 4
Localitate: Medias Codpoştal: 551130 Ţara: Romania
Puncte de contact: Servicitil Achiziţii (Licitaţii) Telefon: +40 374401949
In atenţia: Alina Boaru

Fax: +40269844184

Adresa /ele de internet (dacă este cazul): www.romgaz.ro
Adresa sediului principal al autorităţii contractante: P-ta Constantin Motas nr. 4, cod postal 551 130,
Medias, jud. Sibiu.

1.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ
(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

n Minister sati orice altă atitoritate naţională sau n Servicii publice generale
federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale n Apărare
ale acestora n Ordine şi siguranţă publică
n Agenţie/birou naţional sau federal n Mediu
n Colectivitate teritorială n Afaceri economice şi financiare
n Agenţie/birou regional sau local Sănătate
n Organisrn de drept public n Construcţii şi amenajări teritoriale
n Instituţie/agenţie etlropeană sau organizaţie n Protecţie socială
etiropeană n Recreere, culttiră şi religie

n Educaţie
n AlteIe (precizaţi):

Altele (precizaţi): agent econornic
Entitatea contractantă acţionează în numele altor atitorităţi contractante da n nu

Sau, după caz

n Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie n Apă
termică

n Servicii poştale
D Electricitate .

n Servicii feroviare
Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului ...

n Servicii feroviare urbane, de tranvai sau de
n Prospectare şi extragere a cărbtinelui şi a altor autobuz
combustibili solizi

n Activităţi portuare

n Activităţi aeroportuare



SECŢIUNEA 11: OBIECTUL CONTRACTULUI

11.1) DESCRIERE

11.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă:

„Servicii de achiziţie i procesare seismică 3D" în perirnetrul RG 06 Muntenia NE — Zona Caragele

11.1.2) Tipul contractului şi locul de prestare a serviciilor:

- Contract de prestari servicii

- Locul de prestare a serviciilor: Perimetrul RG 06 Muntenia NE — Zona Caragele

11.1.3) Procedura implică

Un contract de achiziţii
Incheierea unui acord-cadru n
11.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)

________________________________________

Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici Acord-cadru cu un singur operator economic

Nurnărul nnn sau, după caz, numărul maxim nnn de
n

participanţi la acordul-cadru preconizat
Posibilitatea de a relua cornpetiţia cu semnatarii acordului
cadru da n nu n
Dacă DA,

(sejic precizări suplirnentare referitoare la rnodul de
desjăşurare a reiuării cornpetiţiei îiitre sernnatarii unui
acord-caclru)

_____________________________________________

Durata acordului-cadru: Durata în ani: n sau în luni:

Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în
cifre):
Valoarea estimată totala fară TVA• Monedă: Ron

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc):

Frecventa şi valoarea conti'actelor subsecvente care urrnează sa fie atribuite: Pe parcursul acordului cadru se
vor atribui ....................... contracte subsecvente.
11.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţieilachiziţiilor
„Servicii de achiziţie i procesare seismică 3D" în perirnetrul RG 06 Muntenia NE — Zona Caragele

Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA este de 4.638.751 lei, la care se adaugă valoarea estimată

pentru plata despăgubirilor agricole, valoare care nu se Iicitează şi este de maxim 1O% din valoarea

estimată, respectiv 463.875 lei.

11.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

Vocabular principal Vocabular suplirnentar (după caz)
Obiect principal 71351000-3 nnnn-n nnnn-n nnno-n
Obiect(e) suplimentar(e) oorin-n noon-n nnno-n

unnn-o onnu-o nnon-o

II.1.'7) Împărţire în loturi da n nu



Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă):
un singur lot - n unul sau mai rnulte Ioturi n toate Ioturile n
11.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da n nu

11.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

11.2.1) Cantitatea totală sau dorneniul (inclusiv, ch,pň caz, toate lotz,rile şi toate opţiiinile)
Conforrn specificaţiilor caietului de sarcini.

11.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata : 6 luni de la sernnarea contractului sau în zile: nnnn

11.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

11.4.1. Ajustarea preţului contractului da n nu

Dacă DA, se va preciza rnodul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, curn, forniu/a de
ajustare aplicabilă)

SECŢIUNEA 111: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE

111.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

111.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)

III.1.1.a) Garantie de participare da nu n
- Cuanturnul garanţiei de participare: 50.000 lei

- Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 120 de zile de la data lirnita de depunere a ofertelor.
Data de referinţă la care se face echivalenta leu/valuta (daca este cazul) la cursul BNR, este cu 5 zile
înaintea de data liinită de depunere a ofertelor.

Modul de constituire a garanţiei de participare:

1. Garanţia de participare se expriină în lei, se va prezenta în original pana cel mai tarziu la data şi ora
stabilita pentru deschiderea ofertelor şi poate fi constituită în urinătoarele fonne:
• printr-un instrtirnent de garantare einis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de
asigurări, care se prezintă în original, în ctianttirnul şi pentru perioada prevăzută în docuinentaţia de
atribuire.
• ordin de plata sati fila CEC, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii
ofertelor în conttil:
- R008RNCB0231019525330001 deschis la BCR Mediaş, pentru garantiile constittiite in lei;
- CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN ROMANIA BRANCH, CALEA VICTORIEI ST.
NR.145,DISTRICT 1 BUCHAREST ROMANIA,BIC CODE CITIROBU,IBAN NUMBER R046 CITI
0000 0007 6014 0058, pentru garanţiile constituite în euro.

2. Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
3. Instrurnentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:

a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conforrnitate cu contractul
garantat; sari

b) necondiţionat, respectiv la prirna cerere a beneťiciarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire
la culpa persoanei garantate.

Atitoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru participare în btigettil propriu, ofertantul
pierzând surna constituită, atunci când acesta din urrnă se afiă în oricare dintre unnătoarele situaţii:
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de

c

Q



valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada

de valabilitate a ofertei.

III.1.1.b) Garanţie de bună executie da nu n
Cuantumul garanţiei de buna execuţie va fî de 1O% din valoarea contractului, fără TVA.
Garanţia de buna execuţie a contractului de prestări servicii se constituie după cum urmează:
Garanţia de buna execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis in condiţiile legii de o
societate bancara sau prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale.

În cazul în care garanţia de buna execuţie se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru
facturi parţiale, contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului
fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante.
Suma iniţială care se depune de către prestator în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de O,5%
din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmează să alimenteze
acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei
stabilite drept garanţie de buna execuţie.
Autoritatea contractanta are obligaţia de a restitui garanţia de buna execuţie in cel mult 1 4 zile de la data
îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la
‘cea dată pretenţii asupra ei.
111.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Finanţare: Surse proprii.

111.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE

111.2.1) Situaţia personală a operatorilor econoinici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în

registrul comerţului sau al profesiei

III.2.1.a) Situaţia personală a ofertantului:

Cerinţa nr. I
Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 1 7'7 din Legea nr. 99/20 1 6. Se va
completa Formularul nr. 1 din Formulare. Această declaraţie va fî depusă de către ofertanţi, asociaţi i
subcontractanţi.
Cerinţa nr. 2
Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 1 ‘78 şi art. 1 80 din Legea
nr. 99/2016. Se va completa Formularul nr. 2 din Formulare. Această declaraţie va fi depusă de către

C ofertanţi, asociaţi i subcontractanţi.
Cerinta nr. 3
Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese.
Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu Formularul nr.3 din

Formulare. Se va completa Formularul nr. 3 din Formulare. Această declaraţie va fi depusă de către
ofertanţi, asociaţi i subcontractanţi.
Persoanele cu funcţie de decizie în ceea ce privete organizarea, derularea şi fînalizarea procedurii de
atribuire, sunt următoarele:

Volintiru Adrian Constantin — Director General S.N.G.N. Romgaz S.A.
Paraschiv Nelu— Director General Adjunct Dezvoltare
Tătaru Argentina - Director General Adjunct Exploatare - Explorare
Bobar Andrei — Director Financiar
Veza Marius — Director Direcţia Contabilitate
Gabriela Trâmbiţaş - Serviciul Raportare Financiara si Metodologii Contabile
Luă Leonard Ionuţ — Director Direcţia Achiziţii



Mihaela Dediu — Director Direcţia Explorare - Evaluare
Laurentiu Lucian Ionescu — Şef Serv, Explorare şi Evaluare
Cristina Constantin — Geofízician Serviciul Serv. Explorare şi Evaluare
Petruţa Iorgandopol — Geofízician Serv. Contracte Explorare
Bolchiş Cccilia — Şef Serviciul Achiziţii (Licitaţii)
Crişan Cristina — Economist Serv. Contabilitate
Mariana Tătaru — Economist Serviciul Impozite şi Taxe
Alina Boaru — Economist Scrv. Achiziţii (Licitaţii)
Coman Ioana —. Inginer Serviciul Achiziţii (Licitaţii)
Cerinţa nr. 4
Declaraţie pe proprie răspundere privind art.52 din OUG 109/2011.

Se va completa Formularul nr. 4 din Cap. Formulare. Această declaraţie va fi depusă de către ofertanţi,
asociaţi i subcontractanţi.
Cerinía nr. 5
Certifícat de participare la licitaţic cu ofcrtă independentă.
Ofertantul trebuie să prezinte o declaraţie de tip “Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă"
pe propria răspundere prin care se certifícă faptul că participarea la procedură este făcută în concordanţă cu
regulile de concurenţă, în conformitate cu Formularul nr. 5 din Formulare.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (Ł
Cerinta nr. 1

Pcntru persoane juridice/fízice romane:
Certifícat constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/copie lizibila cu menţiunea conform cu

originalul. Informaţiile cuprinse in certifícatul constatator trebuie sa fíe valabile/reale/actuale la data limita

de depunere a ofertelor.

Cerinta nr. 2

Persoanejuridice /fízice straine: Ofertantul trebuie sa prezinte: Documente care dovedesc o forma de
inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.

111.2.2) Capacitatea economică şi financiară

Informaţii şiĺsazi nivel(urz) minime necesare pentrii evalziarea Modalitatea de indepliniř'e
respectării cerinţelor nienţionate

Cerinţa nr.] Copie după situaţiile fínanciare sau
orice alte documente care atesta

Situaţii fínanciare la data de 31.12.2018, vizate si înregistrate de situaţia fínanciara (de exemplu:
organele competente. raportul auditorilor).

Cerinţa nr.2 - Operatorul economic trebuie să prezinte media cifrei de Prezentarea Formularului nr.7 din
‚ ‚„ ‚ ‚ .

‚ cap. III Modele de Formulare
afaceri globale pe ultimii 3 ani, respectlv 2018, 201'7, 2016, de minim

. Pentru echivalenta se va avea in
5.000.000 lei. vedere cursul mediu anual lei/valuta

comunicat de BNR.

111.2.3) Capacitatea tehnică silsau profesională

Informaţii şiĺsazi nivel(zirz) ninime necesare pentrli evalziarea Modalitatea de indeplinire
respectării cerinţelor menţionate

Cerinţa nr. I

o



Experienţa similară Prezentarea Formularul nr.6. din
Cap.III Modele de Formulare

Ofertantul va prezenta o lista a principalelor prestări de servicii de
prospectare geologica si geofízica si alte tipuri de prospectare stiintifica Pentru echivalenţă se va avea în
din ultimii 3 ani, calculaţi de la data limită de depunere a ofertelor, listă vedere cursul mediu anual lei/valută
din care să rezulte că au fost prestate servicii în valoare cumulată de cornunicat de BNR.
minim: 5.000.000 lei.
Lista trebuie însoţită de contracte/recomandări/certificări de bună
execuţie pentru cele mai importante servicii.

Respectivele contracte/recomandări/certifícări vor indica benefíciarii,
indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,
valoarea, perioada şi locul prestării serviciilor şi vor preciza dacă
acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din
domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit.

_______________________________

Cerinta nr. 2- Personal Prezentarea Formularul nr.8 din
. . . . Cap. III Modele de Formulare

Ofertantul va prezenta Declaraţia privind efectivul mediu anual aI
personalului angajat si aI cadrelor de conducere.
Ofertantul va prezenta personalul angajat, din care personalul de
conducere cu CV-urile aferente.
Cerinţa nr. 3 Prezentarea Forrnularul nr.9 din

..

Cap. III Modele de Formulare
Informaţii privind subcontractanţii
(daca este cazul)
a) lista cuprinzând subcontractanţii însoţită de acordurile de
subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intenţia sa le subcontracteze;
c) datele de recunoatere ale subcontractanţilor.
Se solicita la încheierea contractului,contractele încheiate intre viitorul
contractant si subcontractanţii nominalizaţi in oferta. Contractele
prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in
anexe la contractul de servicii.
Subcontractanţii pot ťi plătiţi la cererea lor, prin Convenţie de Plată
încheiată între benefíciar, contractant i subcontractant.

Nu este permisă subcontractarea a mai mult de 50% din valoarea
contractului fară TVA.

Nu se admit doi subcontractanţi pentru acelai obiect subcontractat.

Cerinfa nr. 4 - Informaţii privind asocierea/terţ susţinător: Prezentarea acordului /
1. Este acceptată asocierea. contractului de asociere, în

original, se va face înainte de
2. Nu este permisă i se resping ofertele în care este invocată susţinerea semnarea contractului.
tehnică i fínanciară din partea unui terţ susţinător.

111.2.4) Standarde de asigurare a calităţii

Inforrnaţii şi/sau nivel'uri,.) rn ininie necesare pentru evalaiarea Modalitatea de indeplinire
respectării cerinţelor rnenţionate

Cerinţa nr. 1 Prezentarea oricărui doctiment
Dovada irnplementării unui sistem de management al calităţii în prin care se stisţine cerinţa: un
conformitate cu SR EN ISO 9001 sati echivalent. certifícat emis de un organism de

certifícare sau alte documente



SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1) TIPUL PROCEDURII : Licitatie.

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

Cel rnai mic preţ

sau
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic n

ci criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicąte înlpreună cu ponderąreą
sau în ordine descrescătoare ą priorităţii, în caziil în cąre nu se poąte reąliza ponderareą din

niotive denionstrab i/e)
n criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la
negociere sau în documentul descriptiv

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Limba sau Iimbile în care poate fi redactată oferta : Limba Romana
IV.3.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta: 120 de zile de Ia
data limită de depunere a ofertelor.

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

care probează în mod concludent
îndeplinirea cerinţei (proceduri/
instrucţiuni/manual de calitate,
activitate procedurată, etc.)
similare cu cele prevăzute drept
condiţie pentru obţinerea unei
certificări SR EN ISO 9001 sau
echivalent.

Cerinţa nr. 2
Dovada irnplernentării unui sistern de rnanagement aI rnediului în
conforrnitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent.

Prezentarea oricărui document
prin care se susţine cerinţa: un
certificat emis de un organisrn de
certificare sau alte documente
care probează în rnod concludent
îndeplinirea cerinţei (proceduri/
instrucţiuni/rnanual de rnediu,
activitate procedurată, etc.)
similare cu cele prevăzute drept
condiţie pentru obţinerea unei
certificări SR EN ISO 14001 sau
echivalent.

IV.2.1) Criterii de atribuire (bfaţi rubricą saii rubricile corespunzătoare)

Q

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
1. Cerinţele impuse în caietul de sarcini sunt considerate cerinţe minimale, nerespectarea acestora

ducând la respingerea ofertei.

2. În cuprinsul ofertei tehnice, ofertanţii vor prezenta obligatoriu unriătoarele:

2. 1 Ofertanţii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere in care declara ca la elaborarea ofertei au ţinut



cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social, al relaţiilor de muncă şi cele referitoare la
condiţiile de rnuncă şi protecţia muncii, conforrn reglementărilor în vigoare la nivel naţional şi care vor fi
respectate pe parcursul îndeplinirii contractului.

2.2 Ofertanţii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere conform careia se angajeaza sa respecte
următoarele: Legea nr. 319/2006 a securităţii i sănătăţii în muncă (actualizată), NGPM şi NSSM 101/2002,
Instrucţiuni proprii de protecţia muncii specifice activităţii de extracţie a gazelor naturale ROMGAZ
MEDIAS.

2.3 Ofertanţii vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere de acceptare a condiţiilor contractuale
prevăzute în modelul de contract conform Formularului nr. 14 din Formulare, cod:02F-1O, sau vor prezenta
rnodelul de contract completat cu datele de identiťicare, sernnat i tampilat de reprezentantul oficial al
ofertantului. Neprezentarea rnodelului de contract semnat i tampi1at până la data limită de depunere a
ofertelor, se consideră acceptare tacită de către ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputând fi
rnodificate ulterior. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări cu privire la conţinutul
documentaţiei de atribuire i implicit i cu privire la clauzele contractuale, ce sunt parte a documentaţiei de
atribuire. Astfel dacă un operator economic consideră că anurnite clauze sunt defavorabile, va solicita
entităţii contractante clarificări, inclusiv modificarea Ior, astfel încât dacă aceste clauze vor fi

ŕ- amendate/modificate ele să fie aduse la cunotinţa tuturor operatorilor economici interesaţi, înainte de data
limită de depunere a ofertelor.
2.4. Contractorul trebuie sa faca dovada detinerii echiparnentelor tehnice Ia rnomentul depunerii ofertei.

2.5. Romgaz isi rezerva dreptul de a audita echipamentele prezentate de catre ofertanti.

IV.4.2. Modui de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul va prezenta:

- Forrnularul nr.13—care reprezintă forrnularul de oferta cu valoarea totala ofertata in lei, Anexa nr. 1
la forrnularul de oferta.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Adresa Ia care se depune oferta: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - MEDIAŞ, Registratura, P-ţa Constantin
Motaş, nr. 4, jud. Sibiu.
Oferta va fi însoţită de:

- Scrisoarea de înaintare (Formularul nr. 1O din Formulare)
- Irnputernicire (Formularul nr. 1 1 din Forrnulare)
- Declaraţia privind calitatea de participant la procedură (Formularul nr. 1 2 din Formulare).

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, şi
două exemplare în copii în format digitai, pe CD. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală ne
radiabilă, va avea toate paginile numerotate şi va fi seinnat pagină cu pagină de
reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. Ofertantul
are obligaţia de a anexa un opis al documentelor prezentate. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi
copiile în plicuri separate marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL" şi, respectiv “COPIE".
Docurnentele de calificare, oferta tehnică şi cea financiară vor fi prezentate în plicuri separate rnarcate
corespunzător cu „DOCUMENTE DE CALIFICARE" (ORIGINAL) - (COPIE), „OFERTA
FINANCIARA" (ORIGINAL) - (COPIE) şi „OFERTA TEHNICA" (ORIGINAL) - (COPIE).
Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copiile în plicuri separate, inarcând corespunzător plicurile cu
„ORIGINAL" şi respectiv „COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis şi
netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului. Plicul exterior
trebuie să fie marcat cu adresa entităţii contractante şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE INA1NTE DE
DATA SPECIFICATĂ ÎN ANUNŢUL DE PARTICIPARE".
Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a entităţii contractante decât cea stabilită în anunţul de



participare ori care este prirnită de către entitatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere,
va fi considerată ofertă întârziată şi se retumează nedeschisă.

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

VI.3) ALTE INFORMATII (clupă caz)

- În cazul în care se constată că ofertele clasate pe prirnul loc au preţuri egale, entitatea contractantă va
solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor. Reofertarea se va face în terrnen de 5
ziie lucrătoare de la solicitare.

- Orice solicitare către autoritatea contractanta (clarificări, corespondenta, etc.) din partea
operatorului econornic se face prin fax: 0269/844184. Răspunsul autorităţii contractante va
publicat pe site-ul www.romgaz.ro, in pagina anunţului de participare privind prezenta achiziţie.

VI.4) CĂI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac: instanta competenta.

C
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ANEXA B

1) DESCRIERE SUCCINTĂ

INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE - nu este cazul

Vocabular principal Vocabular suplimentar

(după caz)

Obiect principal - DDDD-ĹJ ic-c

Obiect(e) c- ii-

suplimentar(e) DüĹJ-D DĹJs-D

E]L].DD.DD.DD-D Ĺ]E]DE]-D D[JDD-D

ĹJD.E]E]-E} E]E]E]E]-D E]L]E]E]-L]

3) CANTITATE SAU DOMENIU

valoarea estirnată fără TVA (nzernai în cfre): Monedă: lei
sau intervalul: între şi Monedă

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA

DE INCEPERE/DE FINALIZARE (după caz)

Q

Durata în Iuni: sau în zile: DEJLJL]

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE)

o

5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la

garantia de participare): Utilizatiprezenta anexăpentrujecare lot -



Q
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CAIET DE SARCINI

Servicii de achiziţie şi procesare seismică 3D

°DIRECTOR EXPLORE

MIHAELA CARMEN DEDIU



I. SCOPUL SERVICIILOR
Evidenţierea potenţialelor capcane cu hidrocarburi şi evaluarea de detaliu a tuturor structurilor

gazeifere existente în perimetrul de achiziţie a datelor seismice 3D.

11. PERIOADA DE EXECUŢIE
Durata contractului va fi de 6 luni. În această perioadă, prestatorul se obligă să execute toate

lucrările prevăzute în prezentul caiet de sarcini. Lucrarile se considera incepute de la data semnarii /
inregistrarii contractului de cati•e ambele parti. Contractorul va prezenta obligatoriu un grafc de execuţie
a proiectului.

111. VOLUMUL 5I LOCALIZAREA SERVICIILOR
Volumul serviciilor seismice solicitate este achizitia si procesarea seismica 3D a unei suprafete

de interes din perimetrul RG 06 Muntenia Noi•d Est de cca. 5 1 krn2 cu ordin de acoperire de 60. Pentu a
obtine, cerintele din tema de pt•oiectare (ordin de acopet•ire de 60), suprafata de achizitie efectiva este
de cca. 163 km2.

Iv. TEHNOLOGIA DE ACHIZITIE A DATELOR

o

Perhneźrul de achiitie RG 06 — CCU. 163 k,n2.
• •%. . - . .

l-, 1- ‚ Proiect 3D de completare iI
- Harta sateIitar a zonei propuse

-

.- .

2



A. Coordonatele perimetrului de achizitie 163 km2 (proiectie Stereo ‘70):

Pi.inct Est Nord
1 654302.29 391890.21
2 666199.72 378907.1'7
3 664633.35 377474.73
4 664897.94 375096.36
5 662084.89 373243.51
6 658990.94 376091.53
7 657495.32 374718.73
8 651291.01 381522.13
9 651360.42 383228.62
10 647262.66 388299.10
11 649855.89 390073.39
12 652738.67 390454.55
1 654302.29 391890.21

Coordonatele perimetrului de interes de cca. 51 km2 Full Fold (proiectie Stereo 70)

Punct

2
3
4

Est
653862.82
663317.84
662716.96
662411.14

Nord
389040.70
37872 1 .53
375970. 14
375780.39
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5
6
7
8
9
l0

659009. 1 8
657069.93

655646.80
654970.52
650594.67
650395.88
653862.82

379349.5 1
3 79786.90

381 164.85
383274.54
387918.49
388654.9 l
3 89040.70

B. Volumul lucrărilor
Total numar [inii recepţie
Total număr linii surse
Total număr receptori
Total nurnăr surse
Densitate nominală receptori
Densitate nominală surse
Orientare linii recepţie
Orientare Iinii surse
Linii recepţie total km. liniari
Linii surse — total km. Iiniari
Suprafaţă achiziţie
Suprafaţă acoperire multiplă

C. Parametrii de achizitie
Staţie seismică
Distanţa între receptori
Distanţa între surse
Distanţa între liniile de recepţie
Distanţa între liniile cle surse
Template activ
Metoda de înregistrare
Offset minirn
Offset maxim
MaxMin offset
MinMax offset
Acoperire nominală
Gruparea de geofoni pe canal
Tirnp de înregisti•are

24 o53
8516
3 1 07
50 Sq Km
50 Sq Km
317.50 grade (SE-NW)
47.50 grade (SW-NE)
424.60 km
202.37 kn
163.13 km2
50,9 km2

staţie telernetrică 24 biţi
SOrn Q50 m
400 m
400 rn
12 linii, 160 receptori / linie
roII-on 3 / roll-off
0.01 m
5727.12 rn
rr
)3U.33 IT1

3860.86 m
60
12 geofoni pe bază circulară cu raza de 1 m
6 secunde.

D. Parametrii de înregistrare a undelor seismice
Rata de eşantionare:
Filtru taie-jos:

2 milisecunde;
OUT;
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Filtru taie-sus: Aritialias;
Nuiriăr de geofoni pc canal: 12.

E. Parametrii de generare a undelor seismice
Pentru generarea undelor seismice, se vor folosi:

- A. Sursă explozivă (dinamită detonată în gauri îngropate);
- B. Sursă tip Vibroseis.

F. Generarea:
Pentru rezolvarea obiectivului propus, se vor aplica următorii parametri de generare:
- A. 1 1 sondă singulară la adâncimea de i 0 m, cu 1 .0 - 2.0 Kg dinamită / sondă (în funcţie

de teste);
- A.2 Grupare de 4 sonde la adâncimca de 3 m, cu 0.5 Kg dinamită /sondă (acolo unde

nu poate fl forată I sonda la lO m, sau unde, la această aclâncime, roca nu este
favorabilă pentru propagarea energiei seismice).

- A.3 Grupare de 2 sonde la adancirne de 5 rn, cu 1 .O Kg dinamita/sonda (acolo unde
nu poate fi foi•ata o sonda la i O m sau unde la aceasta adancime i•oca nu este favorabila
pentru propagarea enei•giei seisrnice)

Prestatoi-ul trebuie sa detina un rninirn de 10% capse de detonare electronice din total celor
necesare pentru efectuarea luci•ai•ii.

Materialul exploziv ti-ebuie sa aiba unriatoi-ele cai-acteristici: sa fe ambalat intr-o carcasa i-igida,
viteza de detonare — iriinirn 7500m/s, presiune detonai-e 250kbai•i.

La data deschiderii ofei-tei prestatorul trebuie sa detina 8 unitati de foraj.
- B. Sui-să tip Vibi-oseis: 2 - 4 vibratoare / punct de genei-are dispuse în linie, 2 - 4 sweep-

ui-i, 8 - 16 secunde / sweep, up-sweep 8 - 90 Hz liniar, fară move-up, forţă nominală 80
% (în funcţie de teste).

Prestatorul va trebui sa aiba in dotai-e la data deschidei-ii ofertei cel putin 4 vibratoai-e de 12 tone.
Piestatoiul va executa la începerea seI-viciiloi- de achiziţie din zona de lucru un set de teste de

generare — atât pentru generarea cu explozivi, cât şi pentru rnetoda Vibroseis şi va putea înainta
beneficiarului propunel-i de modificare a parametrilor de genei-ai-c, în scopul cl-eştel-ii calităţii datelor
înregistrate.

In cazul utilizăi-ii ca tip de sursă a metodei Vibi-oseis, contractorul va prezenta beneficiai-ului
pararnetrii ce vor fi aplicaţi pe fiecate punct de genei-are: număr de vibratoare, număr sweep-uri.
lungimea sweep-ului, forţa şi tipul vibraţiiloi- induse. Punctele generate cu ajutorul acestei metode vor fi
identiťicate si stabilite de cornun acoi•d si cu aprobarea beneficiarul.

V. CERINŢE GENERALE PRIVIND ETAPELE ACHIZIŢIEI SEISMICE

1. Lucrări geodezice şi topografice
Întreaga activitate geodezică şi topografică va fi efectuată la standarde profesionale, fiind necesar

ca personalul angajat în lucrările de geodezie, măsurători, poziţionare şi prelucrare a datelor topografice
să dispună de calificare şi experienţă adecvată obiectivelor, metodologiilor şi preciziei Iucrărilor,
conform cerinţelor clientului.

Pentru determinarea punctelor de control din reţeaua geodezică, se vor folosi metodici statice
diferenţiale GPS. Măsurătorile pe liniile de recepţie şi de generare şi poziţionarea punctelor de pe linii
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se vor ef'ectua cu aparatură GPS RTK (Real-Time Kinematic). În zonele în care recepţia semnalului
sateliţilor nu este posibilă (ex. păduri), se vor utiiiza staţii totale, trasările executându-se între puncte de
control GPS. Toate măsurätorile GPS se vor efectua numai pe baza datelor primite simultan de la cel
puţin 5 sateliţi (GDOP sub valoarea 5).

Coordonatele şi cotele punctelor de recepţie şi generare de pe profilele seismice, precum şi ale
punctelor din reţeaua geodezică de sprijin, vor fi f'urnizate în f'ormat UKOOA/ASCII, elipsoid
Krassowsky 1940, proiecţie Stereo 1970, plan de referinţă Marea Neagră 1975.

Toate seturile de coordonate vor ťi măsurate, îni•egistrate şi furnizate astf'el încât să permită
verificarea independentă a valorilor. Acolo unde sunt disponibile, punctele din reţeaua naţională de
triangulaţie utilizate în reţeaua geodezică de sprijin din zona de lucru vor ťi veriťicate direct, înainte de
începerea trasării liniilor proiectate.

Setul de aparatură topo va trebui sa conţină minim 6 staţii totale şi 4 aparate GPS. Acesta va ťi
testat şi calibrat înainte de începerea lucrărilor şi periodic pe parcursul desfăşurării acestora, conform
speciťicaţiilor tehnice de fabricaţie.

Toate măsurătorile din teren vo1. ťi înregistrate, pentrti a ptitea fi ulterior ptise Ia dispoziţia
clienttiltii.

În cazul în care se irnpune modificarea traseului iniţial unei linii pi•oiectate, aceasta va avea loc
ntirnai cti aprobarea prealabilă a beneficiarului.

2. Lucrările de foi•aj seismic şi încărcarea punctelor de generare (Ia utilizarea materialelor
explozive)

Pentru forarea găui'iloi' de sondă, echipele seisrnice de teren vor disptine şi vor titiliza tipuri de
echipamente de f'oi•aj adecvate condiţiilor specifice de tei•en ale fiecărei zone de luciu.

Întregul set de activităji de foi•aj se va desfaşura conf'orrn norrnelor specifice privirid sigtiranţa şi
sectii'itatea muncii.

Ptinctele de generare de pe profile vor respecta următoarele condiţii:
— Poziţia sondei, i•espectiv a centrului gtupării de sonde să fie in punctul de generare stabilit

topogi•afic;

— În caztil în care distanţa dinti•e poziţia sondei, respectiv a giupării de sonde f'orate se aťiă la
o distanjă mai rnare de 5 rn pe orizontală sau la o diferenţă de cotă rnai mare de 1 m faţă de
poziţia stabilită iniţial, noua poziţie va ťi re-măsurată topogi•afic („locaţie cu of'f'set") şi
notată tiltei'ioi' în jtirnalul de operatoi•. În astf'el de cazuii, noua poziţie trebuie să se aťie pe
pI•oiecţie perpendiculară faţă de linia proťilului seismic.

— Amplasarea punctelor de generare trebuie să respecte reglernentările în vigoare privind
distanţele de siguranţă f'aţă de dif'erite obiecte aťiate în apropiere (clădiri, drurnuri, reţele
electrice şi telefonice, relee, staţii de ernisie, conducte stibterane, poduri etc.);

— Ptinetele de generare care nu pot ťi materializate datorită respectării distanţelor de sigui•anţă
voI• ťi cornpensate (înłocuite) conf'orrn metodicii specifice de achiziţie seisrnică, în scopul
rnenţinerii ordinului de acoperire rnultiplă. Toate modificarile se vor f'ace doar cu aprobarea
beneťiciaruhii.

Pe tot parcursul lticrărilor de tei•en, va ťi rnenţinută preocuparea pentru respectarea strictă a
parametrilor de generai'e: poziţionarea corectă a locaţiilor, geometria locaţiei, adâncimea necesară a
gătirilor de sondă.

Operaţiunile de încărcare cti material exploziv ale găurilor de sondă şi de detonare a acestuia vor
ťi executate de personal special instruit, care deţine autorizaţii speciťice, conf'orm legislaţiei şi
ieglementărilor în vigoare în România.
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Pe parcursul desfăşurării lucrărilor de teren, se vor respecta cu maximă stricteţe norrnele de
utilizare, transport, depozitare şi manipulare ale rnaterialelor explozive, în vederea asigurării securităţii
n-iuncii.

3. Înregistrarea datelor seismice
Contractorul va utiliza pentru înregistrarea datelor seismice pe zonele de lucru solicitate

echipament şi aparatură de înaltă performanţă, versiuni la zi de pachete software şi personal tehnic
calificat, apt să execute lucrări de achiziţie a datelor seismice în condiţii de calitate şi productivitate
ridicate.

Echipa seismică va avea în dotai•e o staţie telernetrica multi-canal de îni•egistrare (24 bits). Staţia
de înregistrare va fi echipată cu unitate duală de bandă sau un suport rnagnetic similar, cu f'ormat de
înregistrare SEG-D, cod 8058. De asernenea, la mornentul deschiderii ofertei contractorul va trebui să
deţină rninim 4000 canale seismice pentru achiziţia de date pe perirnetrul 3D.

Înainte de începerea înregistrărilor în zona de lucru, precum şi în fiecare Iună, un set complet de
teste va ťi efectuat pentru întregul set de echipamente de înregistrare din dotarea echipei, conform

) speciťicaţiilor tehnice ale fabricantului:
— Noise-Offset;

— Puls intern;
— Garnă dinarnică;

— Izolaţie „Cross-feed";

— Distorsiune aririonică;

— Polaritatea sistemului;

— Acurateţea sisternului de generare.
Toate aceste teste vor fi înregistrate separat şi însoţite de un jurnal de operator. Rezultatele

testeloi' vor fi itriediat ai-ializate în teren şi vor putea ťi disponibile la cei•erea reprezentantului
beneťiciarului.

Un set de teste zilnice va ťi efectuat şi înregistrat pe rolele de producţie, înainte de începerea zilei
norrnale de lucru, cu echiparnentul de înregistrare arnplasat direct în teren:

Ç3 — Noise-offset pentru toate unităţile dispuse pe proťil;
— Puls intern;
— Puls extern;
— Izolaţie „Cross-feed";

— Distorsiune ari-i-ionică;

— Zgornotul ambiental;

— Teste de capse detonante.
Pe lîngă cele enumerate mai sus, se vor veriťica zilnic parametrii de înregistrare: rata de

eşantionare, ťiltre, Iungirnea de înregistrare, setai'ea preainpliťicării etc.
Teste de determinare a zgomotului pe dispozitiv se voi' efectua zili-iic înainte de începerea

producţiei şi ori de câte ori este necesar de-a lungul zilei de lucru, în vederea cunoaşterii nivelului de
zgornot ambiental. Aceste teste vor fi înregistrate ca ťile-test, şi coirientate în jurnalul de operator.
Vehiculul staţiei de înregistrare va ťi poziţionat cât iriai departe posibil de dispozitivul activ de pe proťil,
în scopul rninimizării zgomotului indus. Celelalte vehicule din dotarea brigăzii de înregistrare vor
staţiona cu rnotoarele oprite pe durata executarii înregistrărilor de teren sau vor rula cât mai departe de
dispozitivul activ.

Operaţiunile de înregistrare nu vor începe/continua în nici uflLil din următoarele cazuri:
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— Nu au fost efectuate toate testele zilnice de echipament;
— Nu au fost verificaţi pararnetrii de înregistrare;

— 2.5 % din canalele dispozitivi.ilui activ de înregistrare sau cel puţin două canale
consecutive sunt nefuncţionale;

— Unitatea de redare a seismogramelor este inoperabilă;

— Nivelul de zgomot pe dispozitivul activ de înregistrare este inacceptabil — 65 % semnal
bun pe banda de 25 iv (dacă zgomotul nu afectează calitatea înregistrărilor,
reprezentantul din partea beneficiarului va putea modifica această specificaţie, după
disci.itarea situaţiei ci.i tehnologul şef/ şeful brigăzii înregistrare).

În cazul în care o sursă ni.i se activează (nu se activează capsa, reoforii sunt srnulşi, sau din alte
cauze), oi•i undele generate nu sunt înregistrate de întregul dispozitiv activ pe durata totală de înregistrare
proiectată, înregistrare se consideră rateu, iar beneficiarul va decide daca locaţia se va reface cu aceaşi
parametri şi se va înregistra din noi.i.

Acele unităţi/echipamente de teren Ia care apar funcţionări defectuoase voi• fi imediat înlocuite.
Pe parcursul desfaşurării achiziţiei datelor seismice în zona de lucru, echipa seismică va disPune(

de un atelier de întreţinere şi reparaţii peritru echiparnentul de înregistrare, dotat cu aparati.iră de testare
specifică. Toate bretelele de geofoni şi cablurile din dotarea echipei vor fi verificate prin rotaţie, cel
puţin o dată pe 1i.ină (cu aji.itorul i.inoi• testei•e speciale pentru efectuarea acesti.ii tip de activitate).

Pe parcursul activităţii de îni•egistrare, bi•etelele de geofoni trebuie să respecte i.irrnătoarele
condiţii:

— Centrul bretelei să fie poziţionat cât mai aproape posibil de punctul de recepţie stabilit
topografic;

— Geofonii să fie plantaţi îri poziţie verticală şi să fie acopeiiţi în zonele deschise expuse
la vânt;

— Un contact optim al geofonului ci.i suprafaţa terenului; eventi.ialele porţii.ini iinpioprii
plantării (drumuri/curţi asfaltate sau betonate, albii de râuri, funduii de lac, zone
mlăştinoase sau nisipoase, tei•en foarte fi•iabil) vor fi pe cât posibil evitate;

— Se voI• lirnita cât rnai rnult posibil cazurile „bretelelor-cuib" (excepţii: pante foai•te
abrupte, tei•en friabil, rnargini de drumuri intens circulate, râi.iri, clădiri, podi.iri, căi
ferate, alte constlucţii); toate cazurile „bretelelor-cuib" vor fi notate şi comentate în
jurnalul de operator;

— În cazi.iI în care poziţia centiului bretelei difei•ă cu rnai rnult de 5 rn pe orizontală sai.i
cu mai mult de 1 rn pe veiticală faţă de poziţia stabilită iniţial, noi.ia poziţie va fi notată
şi comentată înjurnalul cle operator şi re-rnăsurată topografic;

— În cazul în care pe aria de întindere a bretelei de geofoni, diferenţa de cotă depăşete
5 rn, distanţa dintre doi.iă geofoni consecutivi va fi scurtată la jurnătate din valoarea
uzuală; toate cazurile de „bretele scurtate" vor fi notate înjurnałi.ił de operatoi•.

4. Lucräri de control al achiziţiei datelor seismice
Pe masurä ce datele seismice si.int îni•egistrate, la sediul echipei se voi executa lucrări de conti•ol

al calităţii achiziţici, cai•e vor incłude:

— Monitorizarea ordinului de acoperire proiectat;

— Monitorizarea respectării parametrilor de achiziţie/înregistrare stabiliţi de beneficiar;
— Controlul corectitudinii raportării poziţiilor punctelor de generare şi recepţie;
— Analiza i•apoi•tuli.ii semnal-zgomot;

8



— Însurnare prelirninară prin secvenţa de prelucrare a datelor seisrnice după curn urrnează:
— Introducerea datelor de pe rolele de teren şi a coordonatelor şi cotelor din

fíşierele cu masurătorile topograťice;
— Re-eşantionare la 4 milisecunde;

— Aplicarea şi veriťicarea geometriei dispozitivului;
— Calculul automat aI primelor sosiri;

— Calculuł şi aplicarea corecţiilor statice;
— Deconvoluţie predictivă;
— Filtre Bandpass şi F-K;
— Analize de viteză;
— Aplicare NMO;
— Însumare preliminară in-line;

— Plotare.

vI. PROCESAREA DATELOR SEISMICE

1. Cerinţe privind procesarea datelor seismice
Prestatorul va deţine şi va utiliza aparatură speciťică şi software de înalta perforrnanţă şi va

efectua activităţile legate de procesarea datelor seismice în conformitate cu standardele în vigoare.
Prestatorul va aplica uriuatoarea secvenţă standard de procesare:

— Încărcare date;

— Reeşantionare la 4 rnilisecunde;

— Pregătirea şi încăi•carea geometriei;

— Editare trase;

— Detectarea şi editarea prirnelor sosiri;

C) — CalcuIuI corecţiilor statice;

— Aplicarea corecţiiłor statice;

Teste de deconvoluţie;

— Deeonvoluţie;

— Teste de fílti•are Bandpass şi F-K;

— Filtrare Bandpass şi F-K;

— Analize de viteze (in doua etape);

— Calcularea şi apliearea Corecţiilor reziduale (în doua etape);
— Corecţii NMO şi realizarea volumului SUMA BRUTA 3D;
— Migrare Pre-Stack Tirne, algoritrnul Kirchhoff;

— Analize de viteze pe eolecţiile de trase migrate pre-stack;
— Însumare colecţii de trase migrate pre-stack şi realizarea volurnului PSTM 3D;
— Filtrare (F-X Deconl Time Variable Bandpass), norrnalizare pe volumul PSTM 3D.

2. Rezultatele procesării datelor
Prestatorul va pi•eda ea rezultate ale procesării datelor seismiee următoarele:
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1. Volurn SUMA BRUTA 3D — în forrnat SEG-Y;
2. Volurn PSTM 3D — în format SEG-Y,
3. Volum viteze RMS pe date migrate pi•e-staek — în forrnat ASCII, SEGY
4. Volurne sume 3D eu offset limitat (apropiat/depărtat),
5. Colecţii de trase PSTM, organizate după offset sau unghi (Seisrnic gather).
Rezultatele procesării vor fî furnizate la planul de referinţă definit în cadrul parametrilor pentru

zona de lucru, avârid ca sistem de coordonate elipsoidul Krassowsky 1940, proiecţie Stereo 1970, plan
cle referinţă Marea Neagră 1975.

Prestatorul va întocrni şi înainta beneficiarului un raport final privind întreaga activitate de
procesare solicitată şi rezultatele acesteia.

v1I• REZULTATELE SERVICIILOR DE ACHIZIŢIE ŞI PROCESARE. RAPOARTE

Pe parcursul activităţiloi•, la sediul contractorului se vor ţine evidenţe amănunţite privind
desfaşurarea şi realizările serviciilor de achiziţie şi procesare a datelor seisrnice.

Se vor întocmi şi se vor emite către beneficiar sau către reprezentantul desernnat din partea
aeestuia urrnătoarele:

— Rapoarte zilnice de activitate;

— Rapoarte săptărnânale/lunare de activitate;

— Rapoarte finale asupra achiziţiei seismice în zonele de lucru solicitate.
În i•apoarte se vor detalia i•ealizăi•ile fiecărei activităţi conţinute în procesul de achiziţie si

procesaIe (despăgubiri, topografie, foraj, încărcare sonde, înregistrare, prełucrare QC), precurn şi
observaţii privind dei•ulai•ea şi stadiul luciărilor de achiziţie şi procesai•e.

Oi•ice abatei•e de la cerinţele beneficiarului (rnodificări ale traseeloi• liniilor de recepţie/surse
proiectate sau ale parametrilor de achiziţie) nu se va efectua decât cu acoi•dul prealabil al acestuia.

DLipă terrninai•ea îniegistrărilor seisrnice, echipa va remite benefîciarului urrnătoarele rezLiltate:
— Datele seisrnice de teren în format SEG-D, îni•egistrate pe sLiport rnagnetic (role

rnagnetice sau hard-disk);

— Fişiei•ele cu coordonatele şi cotele punctelor de generai•e si recepţie;

— Fişierele conţinând jurnalele de operator;

— Plot cu surnele brute (tip QC) in-line;

— Alte note şi observaţii privind achiziţia seisrnică.
Piestatorul va i•especta cu stricteţe i•eglementăi•ile privind propiietatea şi confidenţialitatea tutLiI•or

dateloi•, rapoartelor şi inforrnaţiilor legate de lucrările de achiziţie solicitate. Prestatorul nu va reţine,
copia sau publica nici un fel de date sau informaţii legate de lucrările respective. În cazul pierderii.
detei•iorăi•ii sau existenţei altor probleme tehnice referitoare la datele seisrnice, prestatorLil va fI obligat
sa rernedieze integral situaţia.

VHI. AŁ TE PRE VEDERI

Contractoriil va depune ultimiii raport (Ie aiidit telinic aI eclzipainentelor (daca există,) şi CV—
iirilepersonaluliii operaţional de specialitate: liianagerproiect, tehnoĺog şej şefechipă topograji, şef
echipă foraj, şefstaie înregistrare, şefechipă perinit, şefgriip procesai•e date.

Contractantul va i•especta toate dispozitiile legcile aplicabile la nivel iialioiial i la niveliil
Uniunii Europene. În cciziil în care, pe perioa(lc! deriilarii contrcictiiliii, vor iFitra in vigoare iioi
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regíeinentări, inodijicări, aiiieiidciniente lci regleinentările Ieg(lIe existente sall flO dispoziíii

legale (lplic(lbile Î do,,zeniul serviciilor de prospecţiiine seisinonzetrică, Contractantul trebuie

să se conforineze şi noilor clispoziţii legcile. Contractorul va ji responsabil peiztrii obţinerea

tiitiiror aiitorizaţiiloi licenţelor şi periniselor iiecescire pentrii prestarea serviciilor ce fac

obiectiil coiitr(ictiiliii, preciiín şi cle îndeplinirea tutiiror condiţiilor ceriife (le lege peiitrii a

piife(1 presta serviciile respective şi peiztrii a—şi îndeplini toate obligííţiile contractiiale în acorcl

cil inetodci descrisă în Cciietiil (le Sarcini. De asenienea, dacă în tiinpul ílerulării conÍractuliii

i'or intra îil vigo(i1•e ílOi stíiízclíirde şi regleinentări ccii•e vor perinite terineni şi coníliţii cle

executare a coiitríictiíliii mai puţin stricte decâi cele stcibilite iiiiţial, Contractaiitiíl va respecta

ceriiiţele iiiiţîale, exceptâizcl cazul îiz care SNGN ROWGAZ SA aprobă în scris aplicareci

standarclelor şi reglenieiztarilor niai piiţiii stricte.

Contractorul va asigura transportul pentrii reprezentanlul benejiciarului in perimetriil

de lucrii.
Oferta (le preţ vci iiicliiíle un tarif cle cicliiziţie şi procesare. In cicest tarif vor fi iiicliise toíite

clzeltiíielile necesare pentril realizcirea proiectuliii cii excepźia clespagubirilor pentru teren iirile

agricoleĺsilvice afectate cle aceste lucrări .Aceste despagubiri cigricoleĺsilvice vorfi suportate cle către

beneficiar în bcizíi jroceselor verbale cle clespăgiibire şi a do vezii plăţii către păgubiţi îiz liiizitci ci i O %

din vciloarea coiitractiiliii. Coiitrcictoriil îşi vci cisiiiiici orice probleine apărute cii proprietarii cle

teren uri cliiz zona desfăşurării activităţilor. De ciseiiieize(i, Contractoriil va răspundepentru orice

coizsÍrilcţie teiizporară izecesciră pentril îndeplinireci activităţilor scile, precuin şi peiitrli

înclepărtareci ei lci teriizinareíi periociílei cle prestare a seri'iciiloi

Coiztractoruĺ i'a ji iiiciiiclcitcit cle către beneficiar j)eIzti•ii obţiiiei•eci oricaror (icoi•c(ilJ.i S ai'ize
necesare perinzetrului cle cicliiziţie 3D. Contrcictoriil işi i'ci (iSliiii(l orice încălcări cile legislciţiei cliiz

RoI1l(lIli(i Şi ei'eiztiiíileĺe aiizenzi..

Oferta se va fcice conforin Aizexei 1 — Forinular cle ofertă.

lntocmit : Amalia Marinescu ľ2 -

Petruta Iorgandopol
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FORMULARE

„Servicii de achiziţie i procesare seismică 3D" în perimetrul RG 06 Muntenia

NE — Zona Caragele

Acest eapitol euprinde toate forrnularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea
şi prezentarea ofertei şi a documentelor eare o însoţesc şi pe de altă parte, să permită comisiei de
evaluare examinarea şi evaluarea, rapidă şi eoreetă, a tuturor ofertelor depuse.

Fieeare operator economic care participă, în mod individual sau ca asociat, la proeedura
pentru atribuirea contraetului de achiziţie sectorială are obligaţia de a prezenta formularele
prevăzute în cadrul aeestui capitol, eompletate în mod corespunzător şi sernnate de persoanele
autorizate.

oPIs

1. Forrnularul nr. 1 - Declaraţie privind neîneadrarea în situaţiile prevăzute de art. 1 77 din
Legea nr. 99/2016.

2. Forrnularul nr. 2 - Deelaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 178 i art.
180 din Legea nr. 99/2016.

3. Formularul nr. 3 — Deelaratie pe proprie raspundere
4. Formularul nr. 4 — Deelaraţie pe proprie răspundere privind art.52 din OUG 109/201 1
5. Foritiularul nr. 5 - Certifeat de participare la licitaţie cu ofertă independentă.
6. Formularul nr. 6 — Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani
7. Formularul nr. 7 - Informaţii generale.
8. Formularul nr. 8 - Declaraţie privind efeetivul mediu anual al personalului angajat si al

cadrelor de conducere
9. Formularul nr. 9 - Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de

subcontractant şi specializarea aeestora.
10. Formularul nr. 10 - Serisoare de înaintare.
1 1. Formularul nr. 1 1 - Imputernieire.
12. Formularul nr. 12 - Declaraţie privind calitatea de participant la procedura.
1 3. Formularul nr. 1 3 - Formular de oferta însoţit de Anexa nr. 1.
14. Forrnularul nr. 14- Declaraţie acceptare eondiţii contractuale.



FORMULAR nr. 1
Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND NEÎNCADRAREA
în dispoziţiile art. 177 din Legea nr. 99/2016

Subsernnatul
reprezentant împuternicit aI operatorului economic

‚ (‘denurnireaĺnun2ele i
sedizŁlĺadresă) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură că
operatorul economic, respectiv membrii organelor de administrare, de conducere sau de Ç:')
supraveghere al operatorului economic sau persoanele cu putere de reprezentare, de decizie sau
de control în cadrul acestuia nu se află în situaţiiłe prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016
privind achiziţiile sectoriałe, respectiv nu au fost condarnnaţi prin hotărâre deťinitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penał, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale Iegislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute
de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 1 8 1 -

185 din Legea nr. 78/2000, cu modiťicările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiiłe
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic
a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere
a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului,
prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic
a fost condamnat;

f) traťicul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivuł operator economic a fost condamnat;



g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul veriťicării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării Operator economic,

(semnătura autorizată)

o



FORMULAR nr. 2

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE pe proprie răspundere Oprivind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 178 i art. 180 din Legea nr. 99/2016

Subsemnatul ‚ reprezentant
îrnputernicit al ‚ (denurnireaĺnumele i sediulĺadresă

) în calitate de la procedura
organizată de către SNGN Romgaz SA., declarăm pe

proprie răspundere că nu ne aflam în nici una din situaţiile ce atrag excluderea din procedurile de
atribuire, menţionate la art. 1'78 i art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Înţelegem că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirrnării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

o
Data completării•

Operator economic,

( semnătura autorizată)



Formularul nr. 3
Operator economic

(denumirealnumele)

Declaraţie pe proprie răspundere

Subsemnatul(a) (denumirea, numele operatorului
economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/ la procedura
de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului având ca

obiect• cod CPV ‚ la data de
(zi/luna/an), organizata de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş, declar pe propria

răspundere că:
- nu am drept mernbri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare, persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, respectiv:

Volintiru Adrian Constantin — Director General S.N.G.N. Romgaz S.A.
Paraschiv Nelu— Director General Adjunct Dezvoltare
Tătaru Argentina - Director General Adjunct Exploatare - Explorare
Bobar Andrei — Director Financiar
Veza Marius — Director Direcţia Contabilitate
Gabriela Trâmbiţaş - Serviciul Raportare Financiara si Metodologii Contabile
Lupă Leonaŕd Ionuţ — Director Direcţia Achiziţii
Mihaela Dediu — Director Direcţia Explorare - Evaluare
Laurentiu Lucian Ionescu — Şef Serv. Explorare şi Evaluare
Cristina Constantin — Geofizician Serviciul Serv. Explorarc şi Evaluare
Petruţa Iorgandopol — Geofizician Serv. Contracte Explorare
Bolchiş Cecilia — Şef Serviciul Achiziţii (Licitaţii)
Crişan Cristina — Econornist Serv. Contabilitate

C) Mariana Tătaru — Economist Serviciul Impozite şi Taxe
Alina Boaru — Econoinist Serv. Achiziţii (Licitaţii)
Coman Ioana — Inginer Serviciul Achiziţii (Licitaţii)
- nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea

inclusiv, sau care să fie în relaţii comerciale, cu persoanele sus menţionate, persoane ce deţin

funcţii de decizie in cadrul autorităţii contractante.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, voi fi exclus

din procedura de atribuire.
Data completării

Operator economic,

(sernnătura autorizată)



FORMUŁARUL nr. 4

Operator economic

Declaratie pe proprie raspundere privind art.52 din OUG 109/2011

Subsernnatul(a)
• . . .domiciliat
jud./scctor

in ‚str nr.
posesor al CI/BI seria. . . .nr ‚ avand

CNP in calitate de reprezentant legał al
SC ‚ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator ła procedura de

pentru atribuirea contractułui de achizitie sectoriala avand ca
obiect organizata de SNGN Romgaz SA la data de ‚ in terneiul art.52 din OUG
nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, declar pe propria
raspundere ca: s

a) detinlnu dctin calitatea de: administrator/director/ angajat al SNGN Romgaz SA;
b) sunt/nu sunt actionar care detin controlul asupra SNGN Romgaz SA;
c) detinlnu detin controlul in cadrul SC (societatea pe care o reprezinta);
d) sunt/nu sunt ruda ori afin pana la gradul IV inclusiv cu persoanele prevazute la pct.a) si

b);
e) sunt/nu sunt sot/sotie al/a persoanelor prcvazute Ia pct.a) si b).

Data completării Operator economic,

o

Q

(semnătura autorizată)



FORMULARUL nr. 5

Operator economic

(denumirealnumele)

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

1. SubsemnatulĺSubsemnaţii,
reprezentant/reprezentanţi legali allai ‚ întreprindere/asociere care va
participa la procedura de achiziţie organizată de ‚ în calitate de entitate
contractantă, cu nr din data de ‚ certific/certificăm prin prezenta că inf'ormaţiile
conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

11. Certific/Certificăm prin prezcnta, în numele ‚ următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie în condiţiile în care

cele declarate se dovedesc a fi neadcvărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze

oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau

juridică, alta decât of'ertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în
cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie sectorială sau ar putea of'erta, întrunind condiţiile de
participare;

5. of'erta prezentată a f'ost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare
concurent, fară a exista consultări, comunicăi'i, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente cai'e derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte preţurile/tarifele, metodele/f'ormulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la
respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor,
nu au Iegătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. ofcrta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor of'erite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au f'ost comunicate, direct sau indirect, nici unui concurent
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

111. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întru totul confonne cu realitatea.

Ofertant, Data

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)



FORMULARUL nr. 6
Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea/numele i
sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete i corecte în fiecare detaliu i înţeleg
că entitatea contractantă are dreptuł de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopuł verificării
datełor din prezenta declaraţie.

Subsernnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

(denumirea i adresa entităţii contractante) cu privire Ia orice aspect tehnic i financiar în
łegătură cu activitatea noastră.

Denumirea/numele Preţul PerioadaProcentNr. Obiectul beneficiarului/ Calitatea Total al de derulareexecutatCrt. contractului clientului prestatorułui*) contrac- a contrac(%)Adresa tului tului **)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

o
Operator economic,

( semnătura autorizată)

*) Se precizează calitatea în care a participat ła îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat;
subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finałizare a contractului (zz/11/a

o



FORMIJLAR nr. 7

Opei•ator economic

(denurnirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denurnirea/numele:

2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului eentral•
4. Te1efon

Fax'
Telex•........,...............,........................
E-mail

5. Cont
Desehis la

6. Certificatul de înrnatriculare/înregistrarc
/(numărul, data şi locul de înmatriculare/ înregistrare)

7. Obiectul cle aetivitate, pe dornenii /(în
conformitate cu prevederile din statutul propriu)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adrese complete, telefon/telex/fax, eertificate de înrnatriculare/ înregistrare)
9. Principala piaţă a afaeerilor:

10. Media globală a cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. ANUL Cifra de afaceri anuală Cifra de afaceri anuală
crt. (la 3 1 decembrie) (la 3 1 decembrie)

[lei] [echivalent euro]

2

3
Medie_globală:

Data cornpletării:
Üperator economic,

(sernnătura autorizată)



FORMULARUL nr. 8

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
(denumireaĺnumele şi sediulĺadresa candidatuluiĺofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt
reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi întełeg că autoritatea contractantă are dreptuł de a solicita, în scopul verifîcării şi
confÎrmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice inforrnaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

(denumirea s'i adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anul 1 Anul 2 Anul 3

Personal angajat

Din care personal de conducere o

Anexez ła declaraţie CV-urile personalului de conducere, precurn şi a personalului responsabil

pentru îndeplinirea contractului.

Data completării Operator economic,

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

o

(semnătură autorizată)



FORMULARUL nr. 9

Operator econornic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANT ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

(denumirea/numele

şi
sediul/adresa candidatului/of'ertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că inf'orrnaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu i înţeleg
că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice inf'orrnaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze infoi'maţii i'epi'ezentanţilor autorizaţi ai
(denumirea şi adresa entităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătură cu activitatea noasti'ă.

Opet'ator econornic,

(semnătura autorizată)

Nr. Denumire Partea/părţile din Acord Procent
Crt. subcontractant contract ce urmează a fi subcontractor cu subcontractat

subcontractate specimen de (%)
semnătură

Operator economic,

(semnătura autorizată)



FORMULAR nr. 1O

OFERTANT Înregistrat la sediul

entităţii contractante
(denumire/nume) Nr /

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către (denumirea entităţii contractante şi adresa
completă) (J
Ca urmare a anunţului de participare apărut pe www.roniaz.ro nr
din (zi/lună/an), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: „Servicii
de achiziţie i procesare seismică 3D" în perirnetrul RG 06 Muntenia NE — Zona Caragele.

Noi (‘denumirea/numele ofertantului) vă transmitern
alăturat, următoarele:
1. Documentul (tipul, serie/număr, emitent) privind garanţia pentľu
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire.
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de copii:

a) oferta;
b) docurnentele care însoţesc oferta;

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele

o
Data completării' Cu stimă,

Ofertant

(semnătiira aiitorizată)



Formularul nr. 11

ÎMPUTERNICIRE

Noi având sediul social în.,
str
telefon ‚ fax ‚ reprezentată legal prin

(). în calitate de

ÎMPUTERNICIM

Prin prezenta pe dI./dna.

Domiciliat
în
care se legitimează cu B.I./C.I. seria nr ‚ eliberat de la
data de ‚ sau cu pasaport seria ‚ nr ‚ enis de

‚ ladatade

o
SA PARTICIPE IN NUMELE NOSTRU ‚I PENTRU NOI la Licitaţia organizată de

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Media, P-ţa C.I. Mota nr.4, procedură prin care dorete să se
achiziţioneze „Servicii de achiziţie i procesare seismică 3D" în perimetrul RG 06 Muntenia
NE — Zona Caragele.

Data
Operator economic,

( semnătura autorizată)



Formularul nr. 12
Operator economic

(denumirea/nurnele)

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denurnirea operatorului
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate f'aptei de fals în acte publice,
că, Ia procedura pentru atribuirea contractului de (se rnenţionează
procedura), având ca obiect (denumirea), la data de (zi/Iuna/an), organizată
de (denurnirea entităţii contractante), particip i depun oferta:
[} în nume propriu;
[] ca asociat în cadrul asociaţiei
[] ca subcontractant al
( Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsernnatul declar că:
[]nu sunt membru a1 nici unui grnp sau reţele de operatori economici;
[] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoatere o prezint în Anexă.
( Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat entitatea contractantă dacă vor interveni rnodificări
în prezenta declaraţie la oi'ice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului
de achiziţie sectorială sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câtigători, pe parcursul derulării
contractului de achiziţie sectorială.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete i corecte în fîecare detaliu i
înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării i confirmării
declaraţiilor, situaţiilor i docurnentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din pI'ezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai (denurnirea si adresa
entităţii contractante) cu privire la oi'ice aspect tehnic i financiar în legătură CLI activitatea
noastră.

Operator economic,

(semnătura autorizată)



FORMULARUL nr. 13
Operator economic

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
Ç) cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam : “Servicii de achiziţie i procesare

seismică 3D" în perimetrul RG 06 Muntenia NE — Zona Caragele, pentru suma totala de
LEI (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în

valoare de LEI (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea
serviciilor conform prevederilor contractuale.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de zile, respectiv până la
data de (ziua/lunalanul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de prestari servicii această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din docurneritaţia de
atribuire.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.

Data / /
‚ (semnătura), în calitate de ‚ legal autorizat să semnez oferta

pentru şi în numele (denumirea/numele operatorului
economic).

Ofertant
Data completarii



Anexa nr. 1 la formularul de oferta

1 2 3 4 5 6 7
Volum Volum 1O%

Leilsursa Total Total Total general
Kmp surse valoare

generare leilkmp lei/perimetru (lei)
generare ofertă

Nota: Valoarea Despagubirilor agricole reprezinta maxim 1O% din valoarea ofertă, aceasta
valoare nu este supusa licitatiei.

Data eompletarii
Ofertant

Perimetru
de

achizitie

Achizitie -procesare
Despagubiri

Agricole
/Civile

TOTAL
GENERAL

(LEI)

Perimetrul
RGO6

Muntenia
NE—Zona
Caragele

5: 1

1 63

3x2

3 1 07

1O%x 5 5+6

o



Formularul nr. 14

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul (nume şi prenume în clar a

C tersoanei autorizate), reprezentant împuternicit al
(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nurne propriu

i în numele asocierii (după caz) declar că sunt de acord cu toate prevederile modelului de contract din
cadrul documentaţiei de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul
acestuia.

Operator economic,

( semnătura autorizată)

Data completării



.c

o



Nr. Registru

__________________

Nr. Contract

______________________

Data inregistrarii

__________________

Conform RUEC SNGN Romgaz SA

CONTRACT DE SERVICII

1. Părţile contractului
între
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Piaţa C.I. Motaş Nr.4 Tel: 0269/201020, Fax:0269/846901, cod 551130

Mediaş, Rornânia, Înregistrată la Oťiciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu Cod Unic
de Înregistrare J/32/392/2001, cod ťiscal R014056826, cont IBAN Curent R008 RNCB 0231 0195
2533 0001, deschis la BCR Medias reprezentata prin dl. Adrian Constantin Volintiru — Director General,
in calitate de „achizitor"
şi
SC SA Str nr ‚ jud ‚ telefonlfax ‚ Cod
Unic de Înregistrare ‚ cod fiscal ‚ cont deschis la Banca

‚ reprezentată prin ‚ în calitate de „prestator", pe de altă parte.

2. Dejiniţii
2. 1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractultii - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asurnate prin contract;
d. scrvicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;

e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schirnb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul coritract si pe care prestatorul are obligatia de a Ie furniza in legatura cu

(3. serviciilc prestate conform contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea ťi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea
si, respectiv, indepl inirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, rcvolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment

asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de cxectitare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Inžerpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi"sau “zile" sau orice referire la zilc reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în inod diferit.



4. Obiectid şi preţul contractului
4. 1. - Prestatorul se obligă să presteze „Servicii de achiziţie i procesare seismică 3D" în perimetrul
RG 06 Muntenia NE — Zona Caragele, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
avand ca obiect : „Servicii de achiziţie i procesare seismică 3D"în perimetrul RG 06 Muntenia NE
— Zona Caragele.
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil
prestatorului de către achizitor, este de lei, fara T.V.A. la care se adaugă, valoarea
despăgubirilor agricole, în suma de maxim lei, reprezentând 1O% din preţul contractului.
Persoana responsabila cu derularea contractului: dl Tel

5. Termenul de prestare
5. 1 — Termenul de prestare a contractului este de 6 luni de la data constituirii garantiei de buna executie
a contractului.

6. Docu;nentele contractiiliii
6. 1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini
b) propunerea tehnică
c) propunerea financiară
d) garanţia de bună execuţie
e) anexa nr. 1
f) anexa nr. 2 - Conventie de securitate şi sănătate în muncă
g) alte anexe la contract ( daca este cazul)

7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7. 1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în termenul
convenit conform art. 5.1, în conditiile stabilite prin Caietul de Sarcini si in conformitate cu obligaţiile
asumate.
‘7.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnieă, anexă la contract.
7.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitoriiliii
8. 1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul stabilit in caietul de sarcini.
8.3 — Despăgubirile pentru terenurile agricole/civile afectate de aceste lucrari, vor fî suportate de catre
achizitor in baza proceselor verbale de despagubire si dovada platii catre pagubiti in limita a 1 O% din
valoarea contractului, respectiv in limita a lei conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.
8.4. - Achizitorul va mandata prestatorul in vederea obtinererii acordurilor de mediu necesare
perimetrelor de achizitie.



8.5. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata în lei, prin ordin de plată, în tennen de 30 de zile de la
primirea facturilor de către acesta, in baza Procesului-verbal de recepţie a serviciilor. Facturile vor fi

emise de prestator către S.N.G.N. Romgaz S.A. — Sediu.
8.6. — Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzută la
clauza 8.5 prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor în termen de 24 de ore.

9. Sancţiiini pentrii izeîndeplinirea ciilpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul işi indeplineste obligaţiile contractuale cu
intarziere, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi de intarziere din valoarea obligatiilor neexecutate,
incepand cu prirna zi dupa expirarea termenului de prestare, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor
sau, dupa caz, pana la rezilierea contractului.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în terrnenul convenit, atunci acesta are obligaţia
de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi de intarziere din plata

neefectuată, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
9.3 — In cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre prestator, achizitorul este indreptatit sa
rezilieze unilateral contractul si sa ceara plata de daune-interese compensatorii. In acest caz, achizitorul
va transmite prestatorului o notifcare de reziliere a contractului. Rezilierea opereaza intr-un termen de 5

zile de la prirnirea de catre prestator a notificarii, fara alta formalitate sau interventia instantei.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fară nici o cornpensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare
să nu prejudicieze sati să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz,

prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită
până la data denunţării unilaterale a contractului.

10. G(ir(lnţia (le bună execuţie a co,ztractului

10.1 (1) In termen de 5 zile lucrătoare de la data sernnarii prezentului contract, Prestatorul se obliga sa
constituie garantia de buna executie, in cuantum de ĺ 0 % din valoarea contractului fara TVA, pentru o
perioada de 7 luni.
(2) Garantia de buna executie se constituie printr-un instrurnent de garantare emis in conditiile legii de o

Q societate bancara sau prin retineri succesive in procent de 9,5% din plata cuvenita din facturile partiale.

In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru
facturi partiale, prestatorul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul

organului fiscal competent în adrninistrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii
contractante. Suma initiala care se depune de catre prestator in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai
mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta
urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din surnele datorate si cuvenite prestatorului

pana la concurenta surnei stabilite drept garantie de buna executie.
10.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita

prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător
obligaţiile asurnate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile
care nu au fost respectate.
10.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea
obligaţiilor asumate, daca nu aridicat pana la acea data pretentii asupra ei.



11. AIte responsabilităţi alepresźatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a pI•esta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asurnat şi în conforrnitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de riatură provizorie, fie definitivă, cerute de şi
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate
deduce în rnod rezonabil din contract.
I 1 .2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor prevazute Ia art.4. I. Totodată,
este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12. Alte responsabilităţi ale achizitoriiliii
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau infonîiaţii pe care
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verijicări

13.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
13.2. - Se pot face recepţii parţiale. Pi•ocesul verbal de receptie partiala va consemna nr. km.p efectuati
la tariful unitar prevazut in Anexa 1.
Prestatorul are obligaţia să intocmească şi să inainteze achizitorului, un raport final privind întreaga
activitate de procesare a datelor seisrnice 3D şi rezultatele acesteia.
13.3. - Verificarile voi• ťi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai irnputerniciti pentru acest
scop.

14. Începere, jinalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) 1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor dupa semnarea contractului de
arnbele parti si constituire garantiei de buna executie.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de cornun acord: ca) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul coritractului.
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a
fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, teriîen care se
calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord,
perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă terrnenul de prestare, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare,
se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.



14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în
propunerea fnanciară, anexă la contract.
15.2 - Preţul contractului nu se ajustează.

16. Subcontractanţi (daca e caziil)
16.1 - Prestatoru[ are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte
cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în cat•e el a semnat contractul cu achizitorul.
16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia
se constituie în anexe la contract.

D 16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea
sa din contract.

( 3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lor din contract.
1 6.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va deterrnina schimbarea preţului contractului şi va fî
notificată achizitorului.

1 7. Forţa inajorů
1 7. 1 - Forţa majoră este constatată de o atitoritate competentă.
1 7.2 - Forţa rnajoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei rnajore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până Ia apariţia acesteia.
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifîca celeilalte părţi, imediat şi

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea lirnitării
consecinţelor.
17.5 - Partea contractantă care invocă f'orţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea

cauzei acesteia în rnaxirnum 1 5 zile de la încetare.
17.6- Dacă forţa rnajoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fară ca vreuna
din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluíionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură

cu îndeplinirea contractului.



18.2 - Dacă, după 1 5 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fecare poate solicita ca disputa să se solutioneze de către
instanţele j udecătoi•eşti competente din România.

19. Protectia inediiiliii
19.1- Cerinţe de protecţia mediului asociate aspectelor de mediu potenţiale:

Prestatorul are obligaţia identijîcării i evidenţierii cheltuielilor de protecţie a mediiiliii, conforin
iirinătoarei striicti,ri (di,pă caz i daca este caziil):

Cheltuieli de Protecţie a Mediului

__

o

__

o

Nr. crt. PROTECŢIA AERULUI ATMOSFERIC SI A CLIMATULUI
I. PREVENIREA POLUĂRII PRÍN MODIFICĂRI tN CURSUL PROCESULUI

. Pentru protec1ia aeruiui atmosferic
Montare sifon, refulatoare i conducte refulare Ia grupuri de sonde

. Pentru protectia climatului şi a stratului de ozon (altele)
2. TRATAREA GAZELOR DE EŞAPAMENT ŞI A AERULUI VENTILAT

. Pentru protec1ia aerului atmosferic

. Pentru protecţia climatului i a stratului de ozon
3. MĂSURARE, CONTROL, LABORATOARE ŞI SIMILARE

. Analize de Iaborator aer (determinări de noxe i substanle chimice etc.)

. Cheltuieli de calibrare şi întreţinere sisterne si aparatura de rnonitorizare ernisii

. Cheltuieli de întreţinere i reparaţii a echipamentelor energetice i a sistemelor de măsurare şi monitorizare a
parametrilor_de_funcţionare:_concentraţie_02,_presiune,_temperatură,_debit_gaze_umede_i_uscate

. Achiziţie aparate de măsură şi control
4. ALTE ACTIVITĂŢI

GESTIONAREA APELOR UZATE
1. PREVENIREA POLUĂRII PRÍN MODIFICĂRI tN CURSUL PROCESULUI

. Racordare refulatoare izoiate la sistem ape de zăcământ

. Achiziţia şi montajul habelor de etalonare, a habelor şi a rezcrvoarelor de colectare i stocare temporară a apei de
zăcământ

. Construire l montaj decantor la sistem ape reziduale

. Amenajare şanţuri de gardă i bazine de colectare ape pluviale potenţial irnpurificate

. Drenaje ape freatice Ia grupuri de sonde

. Lucrări de întreţinere şi reparaţii în staţiile de epurare a apelor uzate tehnologice i menajere

. Lucrări de întreţinere si reparaţii în staţiile de injecţie apă zăcărnânt

. Lucrări de întreţinere i reparaţii la sistemele de colectare i la conductele de transport apă de zăcământ

. Cheltuieli de întreţinere, curăţare, vidanjare a separatoarelor de ape industriale uzate
2. REŢELE DE CANALIZARE

. Construire sistem colectare ape de zăcământ cu conductele aferente

. Constwire sistem conducte colectoare la staţiile de epurare

. Construire /întreţinere instalaţii de canalizare, drenaj ape pluviale şi ape uzate

. Racordarea la reţelele de canalizare a localităţilor

. Cheltuieli pentru evacuarca în canalizare a apelor uzate i pluviale
3. TRATAREA APELOR UZATE

. Construire i servicii aferente staţii de epurare/pre-epurare/fose septice a apelor uzate tehnologice sau menajere/fecaloid-
menajere/pluviale

4. TRATAREA APEI DE RĂCIRE
5. MĂSURARE, CONTROL, LABORATOARE ŞI SIMILARE

. Analize ape uzate

. lnstalaţii contorizare ape uzate

. Cheltuieli pentru monitorizarea efluenţilor

. Cheltuieli pentru prelevare probe

. Prelevator probe de apă-investiţii-Mijloc flx
6. TRANSPORT APE UZATE

. Cheltuieli cu transportul apei de zăcământ

. Cheltuieli cu transportul apelor uzate
7. CHELTUIELI CĂTRE TERŢI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - APĂ
8. ALTE ACTIVITĂŢI

. Lucrări de transformare a sondelor în sonde de injecţie pentru ape de zăcământ

. Construire staţii de injecţie pentru ape de zăcământ

. Consum energie pentru injectarea apei de zăcământ



GESTIONAREA DEŞEURILOR
1. PREVENIREA POLUĂRII PRIN MODIFICĂRI ÎN CURSUL PROCESULUI
2. COLECTARE ŞI TRANSPORT

. Colectare transport şi eiiminare deşeuri menajere

. Servicii de colcctare, transport şi valorificare a deşeurilor

. Sistem de colectare şi rezervoarele de Stocare a deşeurilor de agent de răcire Ia staţiile de comprimare

. Sisternul de colectare şi rezervoarele de stocare temporară a deşeurilor de TEG la staţiile de uscare

. Amenajări spaţii pentru colectare selectivă deşeuri

. Cheltuieli pentru achiziţia recipientelor pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor
3. TRATAREA I ELIMTNAREA DEŞEURILOR PERICULOASE

. Tratament termic
• Gropi de gunoi
. Alte tratarnente i eliminare

i' Eliminare controlată deeuri periculoase
)‘ Servicii privind deeuri1e radioactive, toxice, rnedicale i periculoase
‘ Sistem de colectare i rezervoare de stocare tcmporară a uleiului uzat la staliile de comprimare

. Servicii de colectare, transport şi eliminare finală a deşeurilor periculoase
4. TRATAREA I ELIMTNAREA DEŞEURILOR NEPERICULOASE

. Incinerare

. Gropi de gunoi
Depozit pentru deşeuri din activităţile de producţie

. Alte tratamente şi elirninare
‘ Transport, tratare si eliminare controlată detritus şi fluid de foraj rezidual

o Servicii de colectare, transport, elirninare finală sau valorificare a
deşeurilor nepericuloase si periculoase

5. MĂSURARE, CONTROL, LABORATOARE ŞI SIMILARE
. Servicii de laborator pentm determinarea proprietăţilor deeurilor

6. CHELTUIELI CĂTRE TERŢI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - DEŞEURI
7. ALTE ACTIVITĂŢI

PROTECŢIA ŞI REMEDIEREA SOLULUI, A APEI_SUBTERANE ŞI A APELOR DE SUPRAFAŢĂ
1. PREVENIREA INFILTRĂRII POLUANŢILOR

. Lucrări de pregătire a careului sondei

. Platf'orme şi canalizare interioară în staţiile de comprimare şi staţiile de uscare gaze
. Construire diguri retenţie
. Arnenajare platforme auto
. Amenajare staţii spălare auto (inclusiv rampe auto)
. Achiziţia i montajul separatoarelor de produse petroliere la spălătoriile auto
. Construire rarnpe material tubular şi fler vechi
. Lucrări de reparaţii şi modemizări Ia diguri de retenţie
. Luerări de întreţinere i reparaţii ale instalaţiilor de canalizare, sistemelor de drenare ape pluviale şi ape uzate
. Cheltuieli pentrri procurarea de materiale necesare pľotecţiei solului şi apei (folie polietilenă, saci menajeri, bandă

avertizoare, materiale absorbante, degresanţi biodegradabili, tăvi colectoare, etc.)
Servicii de instalare burlane prin bătaie cu ciocan hidraulic (Coloana structurală pentrri prevenirea
poluării solului şi a pânzei freatice)

2. CURĂŢAREA SOLULUI I A CORPURILOR DE APĂ
. Lucrări de mediu la abandonarea sondelor inclusiv dezafectări conducte subterane

3. PROTECŢIA SOLULUI CONTRA EROZIIJNII ŞI A ALTOR DEGRADĂRI FIZICE
. Decopertare sol fertil, depozitare temporară i reconstrucţie ecologică (redarea terenului ocupat ternporar la categoria de

teren iniţial)
4. PREVENIREA ŞI REMEDIEREA SALTNITĂŢII SOLULUI
5. MĂSURARE, CONTROL, LABORATOARE I SIMILARE

. Servicii de verificare i analiză chimică i biologică

. Foraje de aliinentare cu apă sau foraje pentru monitorizarea pânzei freatice la forajul sondelor

. Costurile cu rnonitorizarea
6. CHELTUIELI CĂTRE TERŢI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - SOL Ş1 APĂ SUBTERANĂ

. Łucrări redare teren în circuit după lucrări f'oraj

. Consolidare alunecare teren i protecţia mediului (calamităţi)
7. LUCRĂRI DE MEDIU (careu, drum acces, anţuri de gard, montare şi întreţinere toalete ecologice etc.)
8. LUCRĂRI DE MEDIU LA REPARAŢIILE CAPITALE SI TNTERVENTII ALE SONDELOR
9. ALTE ACTIVITĂŢI

REDUCEREA ZGOMOTULUI ŞI A VIBRAŢIILOR
MODIFICĂRI PREVENTIVE ÎN CURSUL PROCESULUI LA SURSĂ

. Traflc rutier şi feroviar

. Trafic aerian



. Zgomot industriai şi de aite feluri
Achiziţie i montare suporţi elastici pentru reducerea vibraţiilor i a zgomotuiui la utilajeie i
echipamentele cu piese în micare

. Trafic rutier i feroviar
Trafic aerian
Zgomot industrial i de alte feluri

Achiziţie şi Montare fonoabsorbante amplasate în zona utilajeior generatoare de zgomot i vibraţii şi a
staţiilor de comprimare

. Cheltuieli pentru măsurători ale nivelului de zgomot / vibraţii

. Achizilie de aparate pentu măsurare nivel zgomot/vibratii

1.

2.
3.
4.
5.

PROTECTIA BIODIVESITĂTII SI PEISAGISTICĂ
PROTECTIA Sl REABILITAREA SPECIILOR SI A HABITATELOR

. Monitorizarea ihtiofaunei râului Mures
PROTECTIA PEISAGISTICII NATURALE S1 SEMINATURALE
MĂSURARE. CONTROL. LABORATOARE Sl SIMILARE
CHELTUIELI CĂTRE TERTI PENTRU PROTECTIA MEDTULUI - RESURSE NATURALE SI BIODIVERSITATE
ALTE ACTIVITĂŢI

o

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CERCETARE Ş1 DEZVOLTARE
PROTECŢIA AERULUI ATMOSFERIC ŞI A CLIMATULUI
PROTECTIA APEI
DESEURI
PROTECTIA SOLULUI SI A APEI SUBTERANE
REDUCEREA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR
PROTECTIA SPECIILOR Sl A HABITATELOR
PROTECŢIA IMPOTRIVA RADIAŢIILOR
ALTE CERCETÄRI PRIVIND MEDIUL

o

2. CONSTRUCTIA DE FACILITĂTI ANTIFONICE/ANTIVIBRATII

3. MASURARE, CONTROL, LABORATOARE l SIMILARE

4. ALTE ACTIVITĂŢI

1.
2.
3.

PROTECTIA MEDIILOR AMBIANTE

4. ALTE ACTIVITĂŢI
MĂSURARE. CONTROL, LABORATOARE SI SIMILARE
TRANSPORTUL S1 TRATAREA LA INALT NIVEL A DESEURILOR RADIOACTIVE

PROTECŢIA IMPOTRIVA RADIAŢIILOR

ALTE ACTIVITAŢI DE PROTECŢIE A MEDIULUI
ADMINISTRAREA GENERALĂ SI GESTIONAREA MEDIULUI

Administrarea generală, reglementare i similare
Cheltuieli pentru obţinerea actelor de reglemcntare din punct de vedere al goapodăririi apeior i de
protecţia mediului, pentru Iucrările
Cheltuieli pentru obţinerea actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apeloi• şi de
protecţia mediului pentru lucrările

Managementul mediului
Studii

Elaborare BILANŢ MEDIU
Studiu pedologic şi analize de sol
Verificarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră
Cheltuieli pentru studii de evaluare pentru proiecte ce se realizează în arii naturale protejate
Cheltuieli pentru bilanţuri de niediu, evaluări impact de mediu şi alte studii de mediu ( reducere emisii
etc.)
Cheltuieli pentru consultanţa de protecţia mediului (recertificări SMI, audituri externe etc.)
Cheltuieli cu studii hidrologice şi de expertizare

Studiu privind tratarea apelor de răcire din staţiile de comprimare folosind substanţe nepoluante

Obligaţii Iegale (taxc, penalităţi, amenzi, impozite)
Certificate verzi
Certificat de emisii de gaze cu efect de seră
Taxă Autorizaţie de Mediu, Ape i Plan Monitorizare C02
Taxe de mediu - altele
Taxe de mediu - apă (documentatii etc.)
Taxe de mediu - resurse naturale i biodiversitate
Cheltuieli pentru Fondul de Mediu
Penalităti
Amenzi
Provizione si garanţii finaneiare privind refacerea mediului
Certificate performanta energetică
Cheltuieli pentru ecologizări

2. EDUCAŢIE, TRAINING SI INFORMAŢIE
Consultare, instuire, informare, administrare pentru protecţia mediului



.

. Servicii de brokeraj în vederea achiziţionării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
3. ACTIVITĂŢI CARE CAUZEAZĂ CI-IELTUIELI TNDIVIZIBILE
4. ACTIVITĂŢI NECLASIFICATE ÎN ALTĂ PARTE

. Cheltuieli către terţi pentru protecţia mediului

. Servicii de securitate a mediului

1. Cerinţe de protecţia inediului asociate aspectelor de mediu potenţiale
- Contractorzil are obligaţia respectării condiţiilor de realizare ale Proiectului impuse prin Ácordzil de
mediii i Autorizaţia de medizi (dacă este cazul);
- Contractorzil va instrzii personalzil proprizi czi cerinţele legale de medizi preczim i czi cerinţele din
caietzil de sarcini/contract, iar la începerea desfăzirării contractului, va prezenta responsabilzilzii czi
iirmărirea contractzilzii, dovada instrziirii personalzilzii proprizi.
- Contractorzil are obligaţia respectării Declara,tiei de politică în domeniiil managementzilzii integrat,
disponibilă la adresa: htpps.•//www. ron2gaz. ro.

Pe durata derulării contractului, executantul va respecta următoarele reglementari aplicabile in domeniul
de activitate contractat de Romgaz:

A. Reglementări generale

() • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu rnodifîcările şi completările ulterioare;
B. Reglementări privind protecţia atmosferei
• LEGE nr. 104/201 1 privind calitatea aerului înconjurător, modifÎcată i completată prin HG nr.
336/2015 si HG nr 806/2016;
C. Reglementări privind protecţia apelor
• LEGE nr. 107/1996 legea apelor, cu modiťicările şi completările ulterioare;
• HG nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva
poluării şi deteriorării, cu modiťicările şi completările aduse de HG nr. 449/2013 i HG nr. 882/2013;
• ORDIN nr.621/2014 al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură privind aprobarea
valorilor de prag pentru apele subterane din România.
D. Reglementări privind protecţia solului
• HG nr. 1 .403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosisternele terestre au
fost afectate;
• HG nr. 1 .408/2007 privind modałităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului.
E. Reglementări referitoare la zgomot şi vibraţii
• SR 10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din rnediul ambiental;
• SR 12025-2:1994 Acustica în construcţii. Efectele vibraţiilor asupra clădirilor sau părţilor de

( clădiri. Metode de măsurare;
• HG nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului arnbiental, republicată în M.Of. nr.
19/10.01.2008, rnodificată şi cornpletată prin HG nr. 1.260/2012 si HG nr. 944/2016;
F. Reglementări privind managementul deşeurilor
• LEGE nr. 211/2011 privind regirnul deşeurilor, republicată în M.Of. nr. 220/28.03.2014,
rnodiťicata si completata prin OUG nr 68/2016, LEGE nr 166/2017, OUG nr 74/2018 si LEGE nr
31/2019;
• HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, rnodifÎcată şi completată prin HG nr. 2 1 0/2007
i HG nr. 1.292/2010;
• HG nr.856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;
• HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, rnodifÎcată şi cornpletată prin HG nr. 210/2007;
• LEGEA nr. 249/2015 privind rnodalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
arnbalaje, rnodifÎcată şi completată prin OUG nr. 38/28.06.2016, LEGE nr 87/2018, OUG nr 74/2018
si LEGE nr 31/2019;
G. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase
• LEGE nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată
în M.Of. nr. 178/12.03.2014;



H. Răspunderea de mediu
• HG nr. 127/1994 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii la normele pentru protecţia
mediului înconjurător, modiťicată i completată prin HG nr. 254/1995;
• LEGE nr. 101/201 1 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului,
republicată în M.Of. nr. 223/28.03.2014;
• OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 1 9/2008, modiťicată şi completată prin OUG
nr. 1 5/2009, OUG nr. 64/20 1 1, LEGE nr. 1 87/20 1 2 i LEGE nr. 249/20 1 3.
• LEGE nr. 74/20 1 9 privind gestiunea siturilor petential contaminatesi a celor contaminate.
Autoritatea contractantă va preciza în contract urmatoarele obligaţii în sarcina executantului;
• HG nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prcpararea,

experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive
utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea
artiťicierilor şi a pirotehniştilor, cu modiťicările i completările ulterioare;
• LEGE nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată în M.Of. nr.

177/12.03.2014;
• ORDIN nr. 1 19/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de

viaţă al populaţiei, modiťicat si completat prin HG nr. ‘741/2016, ORDIN nr 994/2018 si ORDIN
nr. 1.3'78/2018;

• OG nr. 2/2001 privind rcgimuljuridic al contravenţiilor, cu rnodiťicările i complctările
ulterioare;

- Să instruiască personalul propriu cu cerinţele legale de mediu precum şi cu cerinţele din caietul de
sarcini/contract i la începerea desfaurării contractului de servicii, să prezinte responsabilului cu
urmărirea contractului dovada instruirii personalului propriu. Instruirea va cuprinde i reguli de
intervenţie în situaţii de producere a unor poluări accidentale;

- Să identiťice aspectele de rnediu care rezultă din activitatea prestată pentru a deterrnina impactul asupra
mediului, în acest sens elaborând un plan de rnăsuri de protecţie a mediului şi un plan de intervenţie în
caz de produccre a unui accident ecologic;

- Să respecte condiţiile impuse de autorizaţiile, avizele, acordurile impuse de legislaţia privind protecţia
mediului, ariilor protejate, regimul armelor, muniţiilor, substanţelor chirnice periculoase, prevenirea şi
stingerea incendiilor, regimul silvic pentru porţiunile de teren forestier parcurse, regimul de infrastuctură
rutieră parcursă, regirnul reţelelor hidrograťice traversate;

- Să folosească metoda de generare a semnalului seismic prin vibrare controlată ca primă opţiune,
eliminând astfel orice risc de afectare a stratului acvifer;

- Să utilizeze personal de specialitate autorizat pentru realizarea lucrărilor din contract, instruit i testat
periodic privind transportul, manipularea explozibililor atunci când se optează pentru detonare
controlată;

- Să utilizeze exclusiv terenul stabilit prin proiect pentru amplasarea echipamentelor de lucru i a
autovehiculelor;

- Să nu efectueze lucrări imediat după ploaie, evitându-se astfel producerea de şanţuri adânci prin
deplasarea autovehiculelor în teren;

- Să depoziteze temporar materialele şi substanţcle inflarnabile/combustibile/ periculoase, carburanţi,
lubriťianţi, în cantităţi mici, în locuri special amenajate, rară pericol de producere a incendiilor sau de
contaminare a pânzei freatice, solului, apelor şi vegetaţiei;

- Să execute excavaţii de dimensiuni strict determinate şi să asigure închiderca etanşă a acestora cu
materialul excavat;

- Să folosească mijloace de transport performante (cât mai silenţioase, cu emisii minime de gaze de
ardere);

- Să doteze echipamentele de Iucru cu material absorbant i vas de retenţie pentru colectarea scurgerilor
accidentale de produse petroliere;

- Să nu deverseze substanţe periculoase (material exploziv, combustibil) în apele de suprafaţălsol;



- Să colecteze selectiv deşeurile generate din activitate prestată şi să le elimine/valorifice controlat prin
firme autorizate, pe bază de contract;

- Să folosească utilaje care nu produc zgomot şi vibraţii peste limita maximă admisă de legislaţia în
vigoare;

- Să răspunde de refacerea zonelor afectate de lucrări şi să repare orice pagubă adusă mediului (lucrări de
reabilitare, remediere şi curăţare);

- Pe durata executării detonării încărcături de dinamită, artificierului va asigura măsurile de protecţie în
zona punctului de împuşcare şi va îndepărta toate persoanele şi utilajele la distanţele de siguranţă faţă de
locul unde se va produce explozia;

- Să ofere informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care ofertantul le va aplica în timpul
îndeplinirii contractului;

- Să comunice imediat, autorităţilor pentru protecţia mediului şi beneficiarului, orice situaţie care poate
genera un impact negativ semnificativ asupra mediului, iar în caz de poluare accidentală, să acţioneze
pentru refacerea prejudiciului creat;

- Să se asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată datorată disfuncţionalităţilor tehnologice ce
pot conduce Ia emisii necontrolate de poluanţi;

- Să furnizeze la cererea beneficiarului, orice documente/informaţii care au legătură cu contractul;
- Să răspundă pentru prejudiciul cauzat mediului de serviciul prestat necorespunzător si să suporte

3 costurile pentru ecologizarea zonei sau orice sancţiune aplicată de către autorităţile de mediu pentru
motive imputabile acestuia.
Dacă la execuţia contractului apar probleme de mediu sau cerinţe legale de mediu noi aplicabile
activităţii desfăurate pe amplasamentul Romgaz, prestatorul va lua imediat măsurile necesare pentru
conformare.
Notă: Prezentele reglementări nu sunt limitative. Pe toată perioada derulării contractului, contractorul va
respecta legislaţia de mediu în vigoare, aplicabilă activităţilor pe care le desfaşoară.
20. Limba care guvernează contractiil
20. 1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
21. Co,niinicări

2 1 . 1
- ( 1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
22. Łegea aplicabilă contractului

-‘ 22.1 - Contractul va fi interpretat conform Iegilor din România.
Părţile au înteles să încheie prezentul contract în 2(doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR PRESTATOR

Vizat,

- Serviciul Juridic
Consilier Juridi('

- Departament EVonomic ‘ ‘_



Anexa nr. 1

Nota: Valoarea Despagubirilor agricole reprezinta maxim 1O% din valoarea contractului.

o

ACHIZITOR PRESTATOR

Despagubiri TOTAL
Achizitie -procesare Agricole GENERAL

/Civile (LEI)

Perimetru 1 2 3 4 5 6 7
de achizitie Volum 1O%

Volum Lei/sursa Total Total Total
surse valoare

Kmp generare leilkmp leilperimetru general (lei)
generare contract

5:1 3x2 1O%x5 5+6

Periinetrul
RGO6

Muntenia 163 3107
NE—Zona
Caragele

o



ANEXA NR. 2

CONVENTIE
de securitate şi sănătate în muncăg apărare împotriva incendiilor

Prezenta convenţie este întocmită în conformitate cu cerinţele din Legea securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, din H.G. nr. 1425/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 319/2006, din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

1. Părţile convenţiei
sunt cele prevăzute în contractuł nr.

___________________

2. Obiectul convenţiei
Convenţia încheiată între părţile de la pct. 1, stabileşte condiţiile generale de securitate şi

sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, în care se vor executa łucrările prevăzute în contract,
precum şi obligaţiile şi răspunderile părţilor în vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor celor
două părţi semnatare, în scopul prevenirii producerii accidentełor de muncă, îmbolnăvirilor
profesionale sau incendiilor.

3. Durata convenţiei
Prevederile stipulate în prezenta convenţie se aplică pe perioada desfăşurării lucrărilor,

începând cu data semnării acesteia de către ambełe părţi, pentru toate łucrăriłe executate la locurile de
muncă, echiparnentele tehnice, etc. aflate pe amplasamentele beneficiarului.

4. Obligaţii şi răspunderi
4.1. Obligaţiile şi răspunderile beneficiarului:
4. 1 . 1. să pună la dispoziţia prestatorului amplasamentul în vederea desfaşurării lucrărilor prevăzute în

contract;
4.1.2. să stabilească traseele de acces la lucrare, obligatorii pentru personalul, utiłajele şi

echipamentele prestatorului;
4.1.3. să stabilească de cornun acord beneficiar — prestator, suprafaţa sau zona unde se va desfăşura

activitatea. Aceasta fiind condiţia fară de care nu se poate începe lucrarea;
4. 1 .4. să inforrneze prestatorul asupra riscurilor specifice din zona sau suprafaţa stabilită de comun

acord;
4. 1 .5. să asigure conectarea şi deconectarea sursełor sale de energie la cererea prestatorului cu

asigurarea măsurilor de apărare îrnpotriva incendiilor, conform contractului;
4. 1 .6. să informeze conducerea prestatorului asupra obligativităţii instruirii personalului propriu în

legătură cu prezenta convenţie privind activitatea de securitate şi sănătate în muncă, de apărare
împotriva incendiiłor şi responsabilităţiłor ce îi revin în situaţia cułpabilităţii acestuia.

4.1.7. să aducă la cunoştinţa personalului S.N.G.N. Rorngaz S.A., înainte de începerea lucrărilor
serviciilor, riscurile la care poate fi expus datorită activităţilor desfăşurate în zona sau suprafaţa
stabilită (ła pct. 4. 1 .3), precum şi măsurile de securitate ce trebuie luate pentru evitarea acestor
riscuri, respectiv măsurile de apărare împotriva incendiilor.



4.2. Obligaţiile şi răspunderile executantului:
4.2. 1. să asigure personal caliťicat, instruit si apt în conf'ormitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, în

funcţie de specificul şi natura lucrărilor/serviciilor executate/prestatc;
4.2.2. să execute/presteze toate lucrările/serviciile, numai cu respectarca prevederilor Iegale în vigoare,

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, apărării împotriva incendiilor;
4.2.3. să asigure informarea şi instruirea lucrătorilor proprii cu privire la riscurile specifice şi măsurile

de prevenire a accidentelor de muncă, incendiilor sau a altor incidente periculoase, speciťice
lucrărilor/serviciilor ce vor ťi executate/prestate;

4.2.4. să asigure lucrătorilor proprii, echipamente individuale de protecţie, în funcţie de f'actorii de risc
de accidentare şi/sau îmbolnăvire prof'esională ce pot apare în timpul desfaşurării
lucrărilor/serviciilor;

4.2.5. conducătorul operaţiei va condiţiona începerea lucrării/serviciului, de utilizarea de către
personalul propriu a echipamentului individual de protecţie;

4.2.6. să interzică personalului propriu, pătrunderea fără atribuţiuni de serviciu în instalaţiile sau
Iocurile de muncă ale beneficiarului/achizitorului, sau să execute alte lucrări/servicii;

4.2.7. să nu utilizeze fără acceptul beneficiarului/achizitorului, instalaţiile şi utilajele acestuia;
4.2.8. răspunde de respectarea cerinţelor legale de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva

incendiilor la transportul, amplasarea, depozitarea, utilizarea şi exploatarea echipamentelor
tehnice, instalaţiilor, materialelor, etc. deservite de personalul propriu;

4.2.9. să asigure dotarea, manevrarea, amplasarea şi asigurarea corectă a materialelor şi
echipamentelor proprii pentru evitarea oricăi'ui incident tehnic, urnan;

4.2. 1 0. să respecte cu stricteţe condiţiile de autorizare stipulate în autorizaţiile deţinute;
4.2.11.să interzică pătrunderea în zona sa de lucru cu rnijloace de aprindere a focului, fară permis în

acest sens şi furnatul în alte locuri decât cele stabilite de beneficiar/achizitor;
4.2. 12. să inforrneze conucătorul locului de muncă al beneficiarului/achizitorului asupra riscurilor

specifice din zona sau suprafaţa stabilită de comun acord, care pot să apară pe parcursul
desfăurării activităţii, înainte de începerea Iucrărilor/serviciilor, precum i măsurile de
securitate ce trebuie Iuate pentru evitarea acestor riscuri, respectiv măsurile de apărare îrnpotriva
incendiilor şi rnăsurile de prevenire ce trebuie respectate;

4.2.13.este desernnat pentru respectarea H.G. 300/2006, dacă aceasta se aplică în cazul prezentului
contract.

4.3. Obligaţii comune:
4.3.1. se interzice consumul de băuturi alcoolice sau prezentarea la serviciu în stare fizică

necorespunzătoare a lucrătorilor părţilor;
4.3.2. la apariţia unor situaţii deosebite (pericol grav şi irninent de accidentare, degajări de substanţe

toxice, inflamabile, început de incendiu, etc.) personalul părţilor se va inform reciproc în cel iuai
scurt timp (respectiv să fie înştiinţaţi reprezentanţii acestora şi tot personalul af1at în zonă) şi va
acţiona în conformitate cu planurile de urgenţă şi capacitate de răspuns, pentru înlăturarea
cauzelor care au dus la această situaţie şi vor lua în cornun măsurile necesare pentru
preîntâmpinarea unor evenirnente de natura celor ce fac obiectul prezentei convenţii;

4.3.3. părţile pot cere amânarea lucrărilor când se constată că nu sunt respectate prevederile prezentei
convenţii, abateri de la respectarea cerinţelor legale de securitate şi sănătate în rnuncă, apărare
împotriva incendiilor, în vederea prevenirii producerii unor accidente tehnice sau umane, până
la soluţionarea deficienţelor;

4.3.4. în situaţia unor lucrări speciale, se pot încheia acte adiţionale la prezenta convenţie, în care vor
fi menţionate alte responsabilităţi reciproce privind securitatea şi sănătatea în muncă, apărarea
împotriva incendiilor, dar nurnai în cadrul lucrărilor ce fac obiectul contractului;



4.3.5. controłul respectării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor
se va realiza de către persoanele cu atribuţii în acest sens, informându-se reciproc asupra
deficienţelor constatate;

4.3.6. în cazul constatării unor stări de pericol grav şi iminent de accidentare, aşa cum sunt definite de
Legea nr. 319/2006 şi HG nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor lua
imecliat uiinătoare1e măsuri de securitate:

a) oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii;
b) evacuarea pcrsonalului din zona periculoasă;
c) anunţarea serviciilor specializate;
d) anunţarea conducătorilor ierarhici;
e) eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi irninent.

5. Cercetarea şi înregistrarea accidentelor de muncă

5.1. Cercetarea accidentelor:

5.1.1. cercetarea accidentełor produse se va efectua în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din
Legea nr. 319/2006, respectiv cu prevederile cap. 7 secţiunea a 2 — a „cercetarea
evenimentelor" din Normele metodologice de aplicare a acestei legi;

5.1.2. în cazul accidentelor produse la locurile de muncă ale beneficiarului, soldate cu persoane
accidentate ale prestatorului şi reciproc, cercetarea se va efectua în comun, de comisii de
cercetare ale ambelor părţi. Locuríle de rnuncă sunt precizate prin contractul încheiat între părţi.

5.2. Înregistrarea accidentelor:

5.2.1. la prestator, dacă accidentul s-a produs din cauza unor deficienţe imputabile acestuia, indiferent
de apartenenţa persoanei irnplicate;

5.2.2. la beneficiar, dacă accidentul s-a produs din cauza unor deficienţe imputabile acestuia,
indiferent de apartenerlţa persoanei accidentate;
la unitatea la care este încadrată persoana din vină căreia s-a produs accidentul, dacă acesta s-a
accidentat din alte cauze decât cele de mai sus;

5.2.4. la unitatea la care este încadrată persoana în cazul accidentelor de muncă de traseu;
5.2.5. accidentele de muncă produse în aria de responsabilitate a uneia din părţi, în cazul efectuării

unei lucrări în comun, se vor înregistra de către partea răspunzătoare de conducerea şi/sau
organizarea activităţii în zona în care s-a produs accidentul;

5.2.6. accidente de muncă produse ca urmare a pătrunderii lucrătorului unei părţi, rară a avea sarcini
de serviciu în acest sens, Ia locurile de muncălinstalaţiile celeilalte părţi, se înregistrează la
unitatea la care este angajat lucrătorul;

5.2.7. în situaţiile în care părţile nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul verbal de
cercetare a accidentului, sau cu măsura de înregistrare a acestuia, se va apela la Inspectoratul
Teritorial de Muncă de pe raza căruia s-a produs accidentul, pentru soluţionare

6. Dispoziţii finale:



a. prezenta convenţie a fost încheiată în două exemplare, din care unul pentru beneficiar şi
unul pentru prestator;

b. prezenta convenţie nu poate fi modificată sau completată decât cu acordul părţilor;
prevederile prezentei convenţii vor fi prelucrate cu întreg personalul interesat al beneficiarului

ACHIZITOR, PRESTATOR,

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

o

SERV. PREVENIRE Şl PROTECŢIE, SERV. PREVENIRE Şl PROTECŢIE,

o


