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Către, 
Consiliul de Administraţie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 
  

 
                  Aprobat 

DIRECTOR GENERAL 
               Aristotel Marius Jude 

 
 

INFORMARE 
 

privind contractele de achiziții sectoriale de produse și lucrări cu valori > 500.000 de 
Euro/achiziție, respectiv de servicii cu valori > 100.000 de Euro/achiziție, încheiate în 

perioada 01 ianuarie 2021 - 31 martie 2021 
 
 
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 I 
2021. 
 
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 pentru anul 
2021 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 I al anului 2021, 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 : 
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Tip achiziție Număr contracte Valoare totală  
Produse 1 14.520.600,00 lei   
Lucrări 3 38.504.474,03 lei 
Servicii 8 36.262.436,61 lei 

 
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, aferentă trimestrului I 2021, după cum 

urmează: 
 

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

 
- Contract nr. 30400/02.02.2021 încheiat cu Asocierea S.C. Drilling Equipment S.R.L. 

Zalău & S.C. Uperom 1 MAI Manufacturing S.R.L. Ploieşti & S.C. Montubing S.R.L. 
Ploieşti, având ca obiect Agregate de cimentare, în valoare de 14.520.600,00 lei , fără TVA, 

pentru o durată de 12 luni de la semnarea contractului de către ambele părți. Achiziția s-a 
realizat prin procedura de Licitaţie deschisă, având o valoare estimată de 17.925.000 lei, din 
fonduri de investiții, PAS 2020 poziția 642.14 - Secțiunea Produse, pentru care s-a publicat 
anunțul de atribuire nr. CAN 1050311/06.02.2021. Procedura de achiziție s-a organizat de 
către Serviciul Achiziții (Licitații) sediu. 
 

b. Contracte de achiziţie sectorială de lucrări cu valori mai mari decât 500.000 de 
Euro/achiziție 

 
- Contract nr. 30212/20.01.2021 încheiat cu S.C. Confind S.R.L. loc. Câmpina, jud. 

Prahova, având ca obiect Staţie de uscare gaze Coşereni, sistem de măsură fiscal şi 

instalaţie de racordare la SNT- Proiect la cheie, în valoare de 31.355.000,00 lei, fără TVA, 

pentru o durată de 13 luni. Achiziția s-a realizat prin Negociere competitivă, având o valoare 
estimată de 32.831.000,00 lei, din fonduri de investiții și producție, PAS 2019 Secțiunea 

Lucrări – poziția 28.4 și Secțiunea Servicii - pozițiile S 135.1, S 60.12 și S 40.5, pentru care 
s-a publicat anunțul de atribuire nr. CAN 1050338/06.02.2021. Procedura de achiziție s-a 
organizat de către Serviciul Achiziții (Licitații) sediu. 
 

- Contract nr. 30333/28.01.2021 încheiat cu  S.C. Foraj Sonde S.A. loc. Videle, jud. 
Teleorman având ca obiect  Lucrări pregătitoare provizorii foraj şi probe de producţie la 

sonda de explorare 1 Pădureni, în valoare de 4.461.551,23 lei, fără TVA, pentru o durată 

de 328 zile de la data semnării contractului. 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 5.973.582 lei, din fonduri de investiții, PAS 2020 poziția 34.10 - Secțiunea 

Lucrări, pentru care s-a publicat anunțul de atribuire nr. 3871/02.02.2021. Procedura de 
achiziție s-a organizat de către Serviciul Achiziții (Licitații) sediu. 
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- Contract nr. 30336/28.01.2021 încheiat cu S.C. Tacrom Drilling S.R.L. loc. Ploieşti, jud. 

Prahova, având ca obiect Lucrări pregătitoare provizorii,foraj şi probe de producţie la 

sonda de exploatare 5 Puini Nord, în valoare de 2.687.922,80 lei, fără TVA, pentru o durată 

de 260 zile de la data semnării contractului. Achiziția s-a realizat prin Licitaţie deschisă, 
având o valoare estimată de 3.030.124,00 lei, din fonduri de investiții, PAS 2020 poziția L 

34.6 – Secțiunea Lucrări, pentru care s-a publicat anunțul de atribuire nr. CAN 
1050058/28.01.2021. 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 subsecvent nr. 30291/20.01.2021 la acordul-cadru nr. 26415/20.01.2020 (an 
II), încheiat cu Asito Kapital & Medical Ocupațional S.A. loc. Bucureşti, având ca obiect 
Servicii de asigurare voluntară de sănătate pentru angajații SNGN Romgaz SA, în valoare 
de 6.742.939,59 lei, fără TVA, pentru o durată de 12 luni. Procedura de achiziție s-a 
organizat de către Serviciul Achiziții (Licitații) – sediu. 
 

- Contract subsecvent nr. 30495/08.02.2021 la acordul-cadru nr. 26527/30.01.2020 (an 
II) încheiat cu S.C. Rompetrol Well Services S.A. loc. București, având ca obiect  Servicii 
cu agregate de cimentare şi alte echipamente specifice activităţii de foraj extracţie, în 
valoare de 2.412,627,00 lei, fără TVA, pentru o durată de 8 luni. Procedura de achiziție s-a 
organizat de către Serviciul Achiziții (Licitații) – sediu.  
 

- Contract nr. 30727/16.02.2021 încheiat cu TUV Austria România S.R.L. loc. Bucureşti, 
având ca obiect  Servicii de expertiză privind evaluarea stadiului execuției lucrărilor privind 

Centrala Electrică cu Ciclu Combinat (CCTG) Iernut și întocmire Caiet de sarcini în 

vederea achiziționării unui contract de lucrări pentru finalizarea și punerea în funcțiune 

CCGT Iernut, în valoare de 885.000,00 lei, fără TVA, pentru o durată de 4 luni. Achiziția 

s-a realizat prin procedura de Negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială 

de ofertare, având o valoare estimată de 1.210.380,00 lei, din fonduri de producție, PAS 
2021- poziția 100.6 Secțiunea Servicii, pentru care s-a publicat anunțul de atribuire nr. CAN 
1051095/22.02.2021. Procedura de achiziție s-a organizat de către Serviciul Achiziții 

(Licitații) – sediu. 
 

- Contract subsecvent nr. 30902/23.02.2021 la acordul-cadru nr. 26552/31.01.2020 (an 
II), încheiat cu S.C. Smartech Consult S.R.L. loc. Bucureşti, având ca obiect Servicii de 
mentenanţă pentru gazcromatografe de proces, în valoare de 705.462,81 lei, fără TVA, 
pentru o durată de 12 luni. Procedura de achiziție s-a organizat de către Serviciul Achiziții– 
Sucursala Mediaș.  

 
- Contract subsecvent nr. 31334/16.03.2021 la acordul-cadru nr. 31329/16.03.2021 (an I) 

încheiat cu S.C. Prospecţiuni S.A., loc. Bucureşti, având ca obiect Servicii de perforare şi 

echipare a sondelor de gaze: Lot nr.1-Perforare cu perforatoare lansabile cu cablu geofizic 
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prin garnitura de ţevi de extracţie sau prăjini foraj, în valoare de 18.182.990,05 lei, fără 

TVA, pentru o durată de 12 luni. Procedura de achiziție s-a organizat de către Serviciul 

Achiziții (Licitații) – sediu.  
 
- Contract subsecvent nr. 31335/16.03.2021 la acordul-cadru nr. 31330/16.03.2021 (an I) 

încheiat cu S.C. Prospecţiuni S.A., loc. Bucureşti, având ca obiect Servicii de perforare şi 

echipare a sondelor de gaze:Lot nr.2-Perforare cu perforatoare TCP lansabile cu garnitură 

de ţevi de extracţie, în valoare de 5.204.514,32 lei, fără TVA, pentru o durată de 12 luni. 
Procedura de achiziție s-a organizat de către Serviciul Achiziții (Licitații) – sediu.  
 

- Contract subsecvent nr. 31336/16.03.2021 la acordul-cadru nr. 31331/16.03.2021 (an I) 
încheiat cu S.C. Prospecţiuni S.A., loc. Bucureşti, având ca obiect Servicii de perforare şi 

echipare a sondelor de gaze: Lot.nr.3-Detectare punct de prindere, detonare şi retezare în 

prăjini de foraj şi ţevi de extracţie, în valoare de 684.429,81 lei, fără TVA, pentru o durată 

de 12 luni. Procedura de achiziție s-a organizat de către Serviciul Achiziții (Licitații) – 
sediu.  
 

- Contract subsecvent nr. 31338/16.03.2021 la acordul-cadru nr. 31333/16.03.2021 (an I) 
încheiat cu S.C. Prospecţiuni S.A., loc. Bucureşti, având ca obiect Servicii de perforare şi 

echipare a sondelor de gaze-Lot.5-Lansare şi setare dopuri de coloana şi ţevi de extracţie, 
în valoare de 1.444.473,03 lei, fără TVA, pentru o durată de 12 luni. Procedura de achiziție 

s-a organizat de către Serviciul Achiziții (Licitații) – sediu.  
 

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 I 2021.  
 
Precizăm faptul că, situația menționată mai sus, se publică trimestrial pe site-ul S.N.G.N. Romgaz 
S.A.. 
 
DIRECTOR DIRECȚIA ACHIZIȚII 
          LEONARD LUPĂ 
 
 
 
                ŞEF BIROU  
 RAPORTĂRI ACHIZIȚII ȘI EVIDENȚĂ CONTRACTE 
    CRISTINA CHISĂLIŢĂ 
 
 
 
        ÎNTOCMIT 
           FUNCȚIONAR SUPERIOR 
    DANA SOLOMON 



 

Nr. 
crt.

Numele 
contractorului

Obiectul 
contractului

Procedura 
de achiziție

Nr/data      
contract/act 

adițional/ 

contract 
subsecvent

Pozitie PAS Nr. anunț de 

atribuire

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 

1

Asocierea S.C. 
Drilling 

Equipment 
S.R.L. Zalău & 

S.C. Uperom 1 
MAI 

Manufacturing 
S.R.L. Ploieşti 

& S.C. 
Montubing 

S.R.L. Ploieşti

Agregate de 
cimentare

Licitație 

deschisă

30400/     
02.02.2021

PAS 2020 
Secțiunea 

Produse        
poz. 642.14

CAN 1050311/ 
06.02.2021 17,925,000.00 14,520,600.00 14,520,600.00 02.02.2021 12 luni 12 luni Investiții

1

S.C. Confind 
S.R.L. loc. 

Câmpina, jud. 
Prahova

Staţie de 

uscare gaze 
Coşereni, 

sistem de 
măsură fiscal şi 

instalaţie de 

racordare la 
SNT- Proiect 

la cheie

Negociere 
competitivă

30212/       
20.01.2021

PAS 2019 
Poziția L 28.4 

Secțiunea 

Lucrări; 

Pozițiile S 

135.1, S 
60.12 și S 

40.5 
Secțiunea 

Servicii

CAN 1050338/ 
06.02.2021 32,831,000.00 31,355,000.00 31,355,000.00 20.01.2021 13 luni 13 luni

Investiții 

şi 

Producţie

Contracte de achiziții lucrări (valoare > 500.000 Euro)

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 I 2021

Contracte de achizitii bunuri (valoare > 500.000 Euro)
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S.C. Foraj 
Sonde S.A. loc. 

Videle, jud. 
Teleorman

Lucrări 

pregătitoare 

provizorii foraj 
şi probe de 

producţie la 

sonda de 
explorare 1 
Pădureni

Procedura 
proprie      
art. 40/         

L 99/2016

30333/    
28.01.2021

 PAS 2020 
Secțiunea 

Lucrări               

poz. 34.10

3871/ 
02.02.2021 5,973,582.00 4,461,551.23 4,461,551.23 28.01.2021 328 zile 328 zile Investiții

3

S.C. Tacrom 
Drilling S.R.L. 
loc. Ploieşti, 

jud. Prahova

Lucrări 

pregătitoare 

provizorii,foraj 
şi probe de 

producţie la 

sonda de 
exploatare 5 
Puini Nord

Licitaţie 

Deschisă

30336/   
28.01.2021

PAS 2020 
Secțiunea 

Lucrări         

poz. 34.6

CAN 1050058/ 
28.01.2021 3,030,124.00 2,687,922.80 2,687,922.80 28.01.2021 260 zile 260 zile Investiții

1

Asito Kapital & 
Medical 

Ocupațional 

S.A. loc. 
Bucureşti

 Servicii de 
asigurare 

voluntară de 

sănătate pentru 

angajații 

SNGN 
Romgaz SA- 

contract 
subsecvent II 
la AC 26415/ 
20.01.2020

_ 30291/
20.01.2021 _ _ _ _ 6.742.939,59 _ 12 luni 12 luni _

Contracte de achiziții servicii (valoare > 100.000 Euro)
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S.C. Rompetrol 
Well Services 

S.A. loc. 
București

Servicii cu 
agregate de 
cimentare şi 

alte 
echipamente 

specifice 
activităţii de 

foraj extracţie - 

contract 
subsecvent II 
la AC 26527/ 
30.01.2020 

_ 30495/   
08.02.2021 _ _ _ _ 2,412,627.00 _ 8 luni 8 luni _

3
TUV Austria 

România S.R.L. 
loc. Bucureşti

Servicii de 
expertiză 

privind 
evaluarea 
stadiului 
execuției 

lucrărilor 

privind 
Centrala 

Electrică cu 

Ciclu 
Combinat 

(CCTG) Iernut 
și întocmire 

Caiet de 
sarcini în 
vederea 

achiziționării 

unui contract 
de lucrări 

pentru 
finalizarea și 

punerea în 
funcțiune 

Negociere 
fără invitație 

prealabilă la 

o procedură 

concurențială 

de ofertare

30727/ 
16.02.2021

PAS 2021- 
Secțiunea 

Servicii           
poz. 100.6 

CAN 1051095/ 
22.02.2021 1,210,380.00 885,000.00 885,000.00 16.02.2021 4 luni 4 luni Producţie
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S.C. Smartech 
Consult S.R.L. 
loc. Bucureşti

Servicii de 
mentenanţă 

pentru 
gazcromatogra
fe de proces - 

contract 
subsecvent II 
la AC 26552/ 
31.01.2020 

30902/  
23.02.2021 _ _ _ _ 705,462.81 _ 12 luni 12 luni _

5

S.C. 
Prospecţiuni 

S.A., loc. 
Bucureşti

Servicii de 
perforare şi 

echipare a 
sondelor de 

gaze: Lot nr.1-
Perforare cu 
perforatoare 
lansabile cu 

cablu geofizic 
prin garnitura 

de ţevi de 

extracţie sau 

prăjini foraj -

contract 
subsecvent I la 

AC 31329/ 
16.03.2021

_ 31334/ 
16.03.2021 _ _ _ _ 18,182,990.05 _ 12 luni 12 luni _

6

S.C. 
Prospecţiuni 

S.A., loc. 
Bucureşti

Servicii de 
perforare şi 

echipare a 
sondelor de 

gaze:Lot nr.2-
Perforare cu 
perforatoare 

TCP lansabile 
cu garnitură de 

ţevi de 

extracţie-

contract 
subsecvent I la 

AC 31330/ 
16.03.2021

_ 31335/ 
16.03.2021 _ _ _ _ 5,204,514.32 _ 12 luni 12 luni _
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S.C. 
Prospecţiuni 

S.A., loc. 
Bucureşti

Servicii de 
perforare şi 

echipare a 
sondelor de 

gaze: Lot.nr.3-
Detectare 
punct de 
prindere, 

detonare şi 

retezare în 
prăjini de foraj 

şi ţevi de 

extracţie-

contract 
subsecvent I la 

AC 31331/ 
16.03.2021

_ 31336/ 
16.03.2021 _ _ _ _ 684,429.81 _ 12 luni 12 luni _

8

S.C. 
Prospecţiuni 

S.A., loc. 
Bucureşti

Servicii de 
perforare şi 

echipare a 
sondelor de 
gaze-Lot.5-
Lansare şi 

setare dopuri 
de coloana şi 

ţevi de 

extracţie-

contract 
subsecvent I la 

AC 31333/ 
16.03.2021

_ 31338/ 
16.03.2021 _ _ _ _ 1,444,473.03 _ 12 luni 12 luni _

DIRECTOR DIRECȚIA ACHIZIȚII

LEONARD  LUPĂ ȘEF BIROU RAPORTĂRI ACHIZIȚII ȘI EVIDENȚĂ CONTRACTE

DANA SOLOMON

CRISTINA CHISĂLIȚĂ

ÎNTOCMIT
FUNCȚIONAR SUPERIOR
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