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NOTĂ 

de informare privind  

contractele de achiziții sectoriale de produse și lucrări cu valori > 500.000 euro/achiziție, 

respectiv de servicii cu valori > 100.000 euro/achiziție,  

încheiate în perioada 01 iulie 2020 - 30 septembrie 2020 

 

 

Scurt istoric 

 

Având în vedere prevederile art. 22, lit. a) din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 

22/30.10.2014, prin care se stabilește că:  

 

“Art. 22 Luând în analiză deciziile acționarilor SNGN “Romgaz”- SA stabilite prin Hotărârea 

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 8/21 octombrie 2014, Consiliul de 

administrație stabilește următoarele: a) Informările trimestriale privind achiziția de bunuri, 

servicii și lucrări a căror valoare este mai mare  decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achiziția de 

bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), vor fi cuprinse în 

Raportul trimestrial privind situația contractelor de achiziții publice atribuite, întocmit de Biroul 

contracte din cadrul Direcției achiziții și după prezentarea acestuia în Consiliul de administrație 

se va publica pe pagina de internet a societății. În raport vor fi incluse informații referitoare la 

temeiul legal în baza căruia s-a desfășurat achiziția, procedura de achiziție desfășurată, obiectul 

contractului de achiziție, valoarea și durata acestuia.”,  

 

trimestrial, Direcția Achiziții – Biroul Raportări Achiziții și Evidență Contracte întocmește și 

transmite Consiliului de Administrație situația solicitată. 
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Situația actuală 

 

În conformitate cu prevederile art. 22 lit. a) din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 

22/30.10.2014, prezentăm Informarea privind contractele de achiziții sectoriale de produse și 

lucrări cu valori mai mari decât 500.000 de Euro/achiziție, respectiv de servicii cu valori mai mari 

decât 100.000 de Euro/achiziție, încheiate  la nivelul SNGN Romgaz SA în perioada trimestrului 

III 2020. 

 

Activitatea de achiziţii sectoriale s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor Legii nr. 99/2016 

privind achizițiile sectoriale și a Hotărârii de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-

cadru din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Achiziţiile s-au desfăşurat respectându-se Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale al S.N.G.N. 

ROMGAZ S.A. (achiziţii de produse, lucrări şi servicii), aprobat de Conducerea S.N.G.N. 

ROMGAZ S.A. Sursa de finanţare a achiziţiilor realizate de către societatea noastră este din fonduri 

proprii. 

 

În trimestrul III al anului 2020, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a atribuit contracte de achiziţie sectorială 

de produse și lucrări cu valori mai mari decât 500.000 de Euro/achiziție, respectiv contracte de 

achiziții sectoriale de servicii cu valori mai mari decât 100.000 de Euro/achiziție, prezentate sintetic, 

după cum urmează : 

 

Tip achiziție Număr contracte Valoare totală (lei) 

Produse 1 13.599.000 

Lucrări 2  13.293.038,99 

Servicii 2 40.842.396,67 

 

 

Prezentăm mai jos, situația detaliată a contractelor de achiziţie sectorială de produse și lucrări cu 

valori mai mari decât 500.000 de Euro/achiziție, respectiv a contractelor de achiziții sectoriale de 

servicii cu valori mai mari decât 100.000 de Euro/achiziție, după cum urmează: 

 

a. Contracte de achiziţie sectorială de produse cu valori mai mari decât 500.000 de 

Euro/achiziție 

 

- Contract nr. 28718/ 24.09.2020 încheiat cu  S.C. Sutech S.R.L loc. Mediaș, jud. Sibiu, având 

ca obiect Instalaţie tubing flexibil 1 1/2 x 3500 m, în valoare de 13.599.000 lei, pentru o 

durată de 12 luni. Achiziția s-a realizat prin procedura de Licitație deschisă, având o valoare 

estimată de 13.700.000 lei, din fonduri de investiții, PAS 2020 Secțiunea Produse – poziția 

P 642.3, pentru care s-a publicat anunțul de atribuire nr. CAN 1041812/28.09.2020. 

Procedura de achiziție s-a organizat de către Serviciul Achiziții (Licitații) sediu. 
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b. Contracte de achiziţie sectorială de lucrări cu valori mai mari decât 500.000 de 

Euro/achiziție 

 

- Contract nr. 28411/20.08.2020 încheiat cu S.C Foraj Sonde S.A. loc. Craiova, jud. Dolj, 

având ca obiect Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda de 

explorare 6 Herepea, în valoare de 3.826.206,72 lei. Durata contractului este de la semnarea 

lui de către ambele părți și  până la expirarea perioadei de garanție ( 6 luni de la data recepției 

la terminarea lucrărilor). Achiziția s-a realizat prin Procedură proprie având în vedere faptul 

că este excepție de la Legea 99/2016, art. 40. Achiziția are o valoare estimată de 5.314.176 

lei din fonduri de investiții, PAS 2020 Secțiunea Lucrări – poziția L 34.7, pentru care s-a 

publicat anunțul de atribuire nr. 26558/24.08.2020. Procedura de achiziție s-a organizat de 

către Serviciul Achiziții (Licitații) sediu. 

 

- Contract nr. 28463/24.08.2020 încheiat cu S.C Foraj Sonde S.A. loc. Craiova, jud. Dolj, 

având ca obiect Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda de 

explorare 5 Greci, în valoare de 9.466.832,27 lei, pentru o durată de 359 zile. Achiziția s-a 

realizat prin Procedură proprie având în vedere faptul că este excepție de la Legea 99/2016, 

art. 40, având o valoare estimată de 9.986.110 lei, din fonduri de investiții, PAS 2019 poziția 

L 30.3 – Secțiunea Lucrări, pentru care s-a publicat anunțul de atribuire nr. 

26549/24.08.2020. Procedura de achiziție s-a organizat de către Serviciul Achiziții 

(Licitații) sediu. 

 

c. Contracte de achiziţie sectorială de servicii cu valori mai mari decât 100.000 de 

Euro/achiziție 

 

- Contract nr. 28471/25.08.2020 încheiat cu S.C. Rompetrol Well Services S.A., Ploiești, 

având ca obiect Servicii de cimentare a sondelor de gaze naturale, inclusiv furnizarea pastei 

de ciment, în valoare de 39.996.498,12 lei, pentru o durată de 730 zile. Achiziția s-a realizat 

prin procedura de Licitație deschisă, având o valoare estimată de 40.000.000 lei, din fonduri 

de investiții, PAS 2020 Secțiunea Servicii – poziția S 168’.1, pentru care s-a publicat anunțul 

de atribuire nr. CAN 104036/09.09.2020. Procedura de achiziție s-a organizat de către 

Serviciul Achiziții (Licitații) – sediu.  

 

- Contract subsecvent  nr. 28585/ 03.09.2020 an II, la Acordul cadru nr. 24149/13.06.2019 

încheiat cu Anvergo S.R.L., loc. Târgu Mureș, jud. Mureș, având ca obiect Servicii de 

preparare, utilizare și dispozare a fluidelor de strat productiv, pachete vâscoase, pachete 

cu surfactant pentru spălarea chimică,  fluide de packer, în valoare de 845.898,55 lei, pentru 

o durată de 12 luni.  

 

Atașăm prezentei Informări, Situația contractelor de achiziţie sectorială de produse și lucrări cu 

valori mai mari decât 500.000 de Euro/achiziție, respectiv a contractelor de achiziții sectoriale de 

servicii cu valori mai mari decât 100.000 de Euro/achiziție aferentă trimestrului III 2020 – Anexa 

nr.1, întocmită în conformitate cu prevederile HG 583/10.08.2016 privind aprobarea Strategiei 

naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor 

asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor 

de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a 

standardelor de publicare a informațiilor de interes public. 
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Precizăm faptul că, situația menționată mai sus, se publică trimestrial pe site-ul S.N.G.N. Romgaz 

S.A.. 

 

Propuneri 

 

Având în vedere: 

 informațiile prezentate mai sus privind contractele de achiziții sectoriale de produse și 

lucrări cu valori > 500.000 euro/achiziție, respectiv de servicii cu valori > 100.000 

euro/achiziție, încheiate în perioada 01 iulie 2020 - 30 septembrie 2020, 

 

supunem către Consiliul de Administrație, următoarea propunere de hotărâre: 

 

 Consiliul de Administrație ia act de Informarea privind contractele de achiziții sectoriale 

de produse și lucrări cu valori > 500.000 euro/achiziție, respectiv de servicii cu valori > 

100.000 euro/achiziție, încheiate în perioada 01 iulie 2020 - 30 septembrie 2020. 

 

VIZAT VIZAT 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

(DEZVOLTARE) 

DIRECTOR DIRECŢIA ACHIZIŢII 

ROBERT CHIRCĂ LEONARD LUPĂ 

  

  

 VERIFICAT 

 ȘEF BIROU 

 RAPORTĂRI ACHIZIȚII ȘI EVIDENȚĂ 

CONTRACTE 

 CRISTINA CHISĂLIȚĂ 

  

  

 ÎNTOCMIT 

 DANA SOLOMON 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România 
 

   

ANEXA NR. 1  

 

Situația contractelor de achiziţii sectoriale de produse și lucrări cu valori mai mari decât 500.000 Euro/achiziție, respectiv a contractelor de achiziții sectoriale de servicii 

cu valori mai mari decât 100.000 Euro/achiziție, aferentă trimestrului III 2020 

 

Nr. 

crt. 

Numele 

contractorului 

Obiectul 

contractului 

Procedura 

de achiziție 

Nr/data      

contract/act 

adițional/ 

contract 

subsecvent 

Pozitie 

PAS 

Nr. anunț de 

atribuire/ data 

Valoare 

estimată               

(RON) 

Valoare 

inițială a 

contractului 

(RON) 

Valoarea 

contractului 

după 

eventuale 

acte 

adiționale 

(RON) 

Data 

începerii 

contractului 

Durata 

contractului 

stabilită 

inițial  

Durata 

finală a 

contractului 

Sursa de 

finanțare  

A. Contracte de achiziții bunuri (valoare>500.000 Euro) 

1. 
S.C. Sutech 

S.R.L, Mediaș 

Instalaţie tubing 

flexibil 1 1/2 x 

3500 m 

Licitație 

deschisă 

28718/ 

24.09.2020 

PAS 2020 

Secțiunea 

Produse 

poziția  

642.3  

CAN1041812/ 

28.09.2020 
13.700.000 13.599.000 13.599.000 24.09.2020 12 luni 12 luni Investiții 

B. Contracte de achiziții lucrări (valoare > 500.000 Euro) 

1 

S.C. Foraj 

Sonde SA loc. 

Craiova, jud. 

Dolj 

Lucrări 

pregătitoare 

provizorii, foraj și 

probe de 

producție la sonda 

de explorare 6 

Herepea 

Procedură 

proprie 

28411/       

20.08.2020 

PAS 2020  

Secțiunea 

Lucrări 

poziția 

34.7  

26558/ 

24.08.2020 
5,314,176 3,826,206.72 3,826,206.72 20.08.2020 240 zile 240 zile Investiții 
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Nr. 

crt. 

Numele 

contractorului 

Obiectul 

contractului 

Procedura 

de achiziție 

Nr/data      

contract/act 

adițional/ 

contract 

subsecvent 

Pozitie 

PAS 

Nr. anunț de 

atribuire/ data 

Valoare 

estimată               

(RON) 

Valoare 

inițială a 

contractului 

(RON) 

Valoarea 

contractului 

după 

eventuale 

acte 

adiționale 

(RON) 

Data 

începerii 

contractului 

Durata 

contractului 

stabilită 

inițial  

Durata 

finală a 

contractului 

Sursa de 

finanțare  

2 

S.C. Foraj 

Sonde SA loc. 

Craiova, jud. 

Dolj 

Lucrări 

pregătitoare 

provizorii, foraj și 

probe de 

producție la sonda 

de explorare 5 

Greci 

Procedură 

proprie 

28463/ 

24.08.2020 

PAS 2019 

Secțiunea 

Lucrări 

poziția 

30.3  

26549/ 

24.08.2020 
9,986,110 9,466,832.27 9,466,832.27 24.08.2020 359 zile 359 zile Investiții 

C. Contracte de achiziții servicii (valoare > 100.000 Euro) 

1 

S.C. 

Rompetrol 

Well Services 

S.A., Ploiești 

Servicii de 

cimentare a 

sondelor de gaze 

naturale, inclusiv 

furnizarea pastei 

de ciment  

Licitație 

deschisă 

28471/   

25.08.2020 

PAS 2020 

Secțiunea 

Servicii 

poziția 

168’.1 

CAN104036/ 

09.09.2020 
40,000,000 39,996,498.12 39,996,498.12 08.09.2020 730 zile 730 zile Investiții 

2 

S.C. Anvergo 

S.R.L., loc. 

Târgu Mureș, 

jud. Mureș 

Servicii de 

preparare, 

utilizare și 

dispozare a 

fluidelor de strat 

productiv, 

pachete vâscoase, 

pachete cu 

surfactant pentru 

spălarea chimică, 

fluide de packer-

contract 

subsecvent an II 

la Acordul cadru 

nr. 

24149/13.06.2019 

- 
28585/ 

03.09.2020 
- - - 845,898.55 845,898.55 03.09.2020 365 zile 365 zile - 

  
                        DIRECTOR DIRECŢIA ACHIZIŢII           ȘEF BIROU 

                                      LEONARD LUPĂ            RAPORTĂRI ACHIZIȚII ȘI EVIDENȚĂ CONTRACTE   

                CRISTINA CHISĂLIȚĂ     

  

            ÎNTOCMIT  

                                     DANA SOLOMON 


