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Către, 

Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. 

        

 

 

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 aprilie 2020 - 30 iunie 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. 

 

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

II 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 II 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 6.229.954,50 

Lucrări 2 + 5 acte adiționale 22.081.364,88 lei + 

10.685.507,49 euro 

Servicii 7 10.090.872,14 

 

 

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. 27425/07.05.2020 încheiat cu  S.C. Siemens Energy S.R.L. București, având 

ca obiect Piese de schimb pentru compresoare de gaze I: lot nr. 1, în valoare de 6.229.954,5 

lei, pentru o durată de 12 luni (07.05.2021). Achiziția s-a realizat prin procedura de Licitație 

deschisă, având o valoare estimată de 6.574.616 lei, din fonduri de producție, PAS 2020 

Secțiunea Produse - poziția P 932.1, pentru care s-a publicat anunțul de atribuire nr. CAN 

1033408/12.05.2020.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. 27382/29.04.2020 încheiat cu S.C Dafora  S.A. loc. Mediaș, jud. Sibiu, având 

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

8 Fierbinți Vest, în valoare de 7.597.341,10 lei, pentru o durată de 171 zile (17.10.2020), de 

la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Achiziția s-a realizat prin Procedură proprie 
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având în vedere faptul că este excepție de la Legea 99/2016, art. 40. Achiziția are o valoare 

estimată de 8.362.088 lei din fonduri de investiții, PAS 2019 Secțiunea Lucrări – poziția 

30.1, pentru care s-a publicat anunțul de atribuire nr. 14686/05.05.2020. Procedura de 

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

 

- Contract nr. 27619/03.06.2020 încheiat cu S.C. Transgex S.A., loc. Oradea, jud. Bihor, 

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

exploatare 302 Glăvănești, în valoare de 4.260.023,78 lei, pentru o durată de 317 zile 

(16.04.2021). Achiziția s-a realizat prin procedura de Licitație deschisă, având o valoare 

estimată de 5.005.694 lei, din fonduri de investiții, PAS 2019 poziția L 30.4 – Secțiunea 

Lucrări, pentru care s-a publicat anunțul de atribuire nr. CAN 1035173/09.06.2020. 

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

 

- Act adițional nr. 3/28.04.2020 la contractul 21277/04.09.2018 încheiat cu S.C. Foraj Sonde 

S.A. loc. Craiova, jud. Dolj, având ca obiect Lucrări suplimentare generate de modificarea 

diametrelor coloanelor sondei 907 Frasin, în valoare de 4.607.000 lei, pentru o durată de 

25 zile. 

 

- Act adițional nr. 6/27.05.2020 la contractul 22220/26.11.2018 încheiat cu S.C. Dafora  S.A. 

loc. Mediaș, jud. Sibiu, având ca obiect Lucrări suplimentare generate de prinderea 

garniturii de foraj la sonda 911 Frasin, în valoare de 5.617.000 lei, pentru o durată de 26,87 

zile. 

 

- Act adițional nr. 14/21.05.2020 la contractul 13384/31.10.2016 încheiat cu Asocierea Duro 

Felguera S.A. Spania & S.C. Romelectro  S.A. București, având ca obiect Lucrări 

suplimentare pentru sistemul de alimentare cu combustibil gazos- CTE Iernut, în valoare de 

5.495.204,04 euro. 

 

- Act adițional nr. 16/27.05.2020 la contractul 13384/31.10.2016 încheiat cu Asocierea Duro 

Felguera S.A. Spania & S.C. Romelectro  S.A. București, având ca obiect Lucrări 

suplimentare cauzate de condițiile geotehnice diferite față de estimările din faza de ofertare/ 

contractare- CTE Iernut, în valoare de 1.102.107,75 euro. 

 

- Act adițional nr. 18/27.05.2020 la contractul 13384/31.10.2016 încheiat cu Asocierea Duro 

Felguera S.A. Spania & S.C. Romelectro  S.A. București, având ca obiect Lucrări necesare 

pentru realizarea funcției de restaurare a Sistemului Energetic Național în cazul unei avarii 

de sistem- CTE Iernut, în valoare de 4.088.195,70 euro. 

 

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

Euro/achiziție 

 

- Contract subsecvent nr. 27290/08.04.2020 la Acordul cadru nr. 27289/08.04.2020 încheiat 

cu S.C. Flowrond Med S.R.L.,  având ca obiect Servicii de reparare calculatoare de debit 

multi- stream tip ABB ( XRC6490 G4) în valoare de 671.200,00 lei, pentru o durată de 2 luni 

(08.06.2020).  

 

- Contract nr. 27362/27.04.2020 încheiat cu S.C. Romind Energim S.R.L., București, având 

ca obiect Servicii de reparație capitală a filtrelor site rotative FSR4 și FSR6, în valoare de 

1.475.651,68 lei, pentru o durată de 8 luni (27.12.2021). Achiziția s-a realizat prin procedura 
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de Licitație deschisă, având o valoare estimată de 1.490.485,68 lei, din fonduri de investiții, 

PAS 2020 Secțiunea Servicii – poziția S 38.1, pentru care s-a publicat anunțul de atribuire 

nr. CAN 1032632/27.04.2020. Procedura de achiziție s-a organizat de către Sucursala de 

Producție Energie Electrică Iernut.  

 

- Contract nr. 27434/07.05.2020 încheiat cu Safetech Innovations S.R.L.  București, având ca 

obiect Soluții pentru securitatea informației, în valoare de 1.128.490,56 lei, pentru o durată 

de 6 luni (07.11.2020).  Achiziția s-a realizat prin procedura de negociere fără invitație 

prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, având o valoare estimată de 1.320.000 

lei, din fonduri de producție, PAS 2020 Secțiunea Servicii - poziția S 155’.1, pentru care s-

a publicat anunțul de atribuire nr. CAN 1033566/13.05.2020. Procedura de achiziție s-a 

organizat de către Serviciul Achiziții Directe și Proceduri Simplificate - sediu.  

 

- Contract nr. 27455/ 14.05.2020 încheiat cu Montrepcom S.R.L., loc. Ungheni, jud. Mureș 

având ca obiect  Elaborare documentații tehnice de execuție pentru obiectivele din planul 

de investiții lot nr. 1 instalații tehnologice de suprafață la sondele 8 și 9 Paltinoasa, inclusiv 

alimentare cu energie electrică., în valoare de 522.720 lei, pentru o durată de 12 luni 

(14.05.2021). Achiziția s-a realizat prin procedura de Licitație deschisă, având o valoare 

estimată de 550.000 lei, din fonduri de investiții, PAS 2020 Secțiunea Servicii – poziția S 

103.1, pentru care s-a publicat anunțul de atribuire nr. CAN 1034447/25.05.2020. Procedura 

de achiziție s-a organizat de către Sucursala Mediaș. 

 

- Contract subsecvent nr. 27474/ 18.05.2020 la Acordul cadru nr. 23637/15.04.2019 încheiat 

cu Weatherford Atlas Gip S.A., loc. Ploiești, jud. Prahova, având ca obiect Servicii de 

investigații geofizice în gaură tubată, în valoare de 3.250.169,90 lei, pentru o durată de 12 

luni (18.05.2021).  

 

- Contract nr. 27620/03.06.2020 încheiat cu S.C. Romflex Sistem S.R.L., loc. Râmnicu 

Vâlcea. Jud. Vâlcea, având ca obiect Servicii de actualizare licențe software și suport tehnic 

(software update license & support) aferent licențelor software și de tehnologie oracle 

deținute de S.N.G.N. Romgaz S.A., în valoare de 2.093.000,00 lei, pentru o durată de 273 

zile (03.03.2021). Achiziția s-a realizat prin procedura de Licitație deschisă, având o valoare 

estimată de 2.175.000 lei, din fonduri de producție, PAS 2020 Secțiunea Servicii – poziția 

S 162.5, pentru care s-a publicat anunțul de atribuire nr. CAN 1035099/10.06.2020. 

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

 

- Contract nr. 27718/ 25.06.2020 încheiat cu  S.C. Autocomexim S.R.L., loc. Brașov, jud. 

Brașov având ca obiect  Reparații capitalizabile instalații de intervenție, în valoare de 

949.640 lei, pentru o durată de 365 zile (25.06.2021). Achiziția s-a realizat prin procedura 

de Licitație deschisă, având o valoare estimată de 1.330.000 lei, din fonduri de investiții, 

PAS 2020 Secțiunea Servicii – poziția S 47.4, pentru care s-a publicat anunțul de atribuire 

nr. CAN 1036306/25.06.2020 . Procedura de achiziție s-a organizat de către Sucursala de 

Intervenții și Reparații Capitale și Operatii Speciale la Sonde. 

 

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 II 2020 – Anexa 

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

 

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 aprilie 2020 - 30 iunie 2020, 

 

supunem către Consiliul de Admninistrație, 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 aprilie 2020 - 30 iunie 2020. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 II 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  

Contracte de achizitii bunuri (valoare > 500.000 Euro) 

1 

 S.C. Siemens 

Energy S.R.L. 

București 

Piese de schimb 

pentru 

compresoare de 

gaze I: lot nr. 1 

Licitație 

deschisă 

27425/     

07.05.2020 

PAS 

2020 

Secțiunea 

Produse          

Poziția 

932.1 

CAN1033408/     

12.05.2020 
6,574,616.00 6,229,954.50 6,229,954.50 07.05.2020 12 luni 12 luni Producție 

Contracte de achiziții lucrări (valoare > 500.000 Euro) 

1 

S.C. Dafora 

S.A. loc. 

Mediaș, jud. 

Sibiu 

Lucrări 

pregătitoare 

provizorii, foraj și 

probe de producție 

la sonda de 

explorare 8 

Fierbinți Vest 

Procedură 

proprie 

27382/       

29.04.2020 

PAS 

2019 

Secțiunea 

Lucrări       

Poziția 

30.1 

14686/ 

05.05.2020 
8,362,088.00 7,597,341.10 7,597,341.10 29.04.2020 171 zile 171 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. Transgex 

S.A., loc. 

Oradea, jud. 

Bihor 

Lucrări 

pregătitoare 

provizorii, foraj și 

probe de producție 

la sonda de 

exploatare 302 

Glăvănești 

Licitație 

deschisă 

27619/ 

03.06.2020 

PAS 

2019 

Secțiunea 

Lucrări       

Poziția 

30.4 

CAN 

1035173/      

09.06.2020 

5,005,694.00 4,260,023.78 4,260,023.78 03.06.2020 317 zile 317 zile Investiții 

3 

S.C. Foraj 

Sonde SA loc. 

Craiova, jud. 

Dolj 

Lucrări 

suplimentare 

generate de 

modificarea 

diametrelor 

coloanelor  sondei 

907 Frasin - act 

adițional nr. 

3/28.04.2020 la 

contractul 

21277/04.09.2018 

_ 
3/     

28.04.2020 
_ _ _ 4,607,000.00 _ _ 25 zile _ _ 

4 

S.C. Dafora 

S.A. loc. 

Mediaș, jud. 

Sibiu 

Lucrări 

suplimentare 

generate de 

prinderea 

garniturii de foraj 

la  sonda 911 

Frasin - act 

adițional 

nr.6/27.05.2020 la 

contractul 

nr.22220/ 

26.11.2018 

_ 
6/   

27.05.2020 
_ _ _ 5,617,000.00 _ _ 26.87 zile _ _ 
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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  

5 

Asocierea Duro 

Felguera 

Spania & S.C. 

Romelectro 

S.A. 

Lucrari 

suplimentare 

pentru sistemul de 

alimentare cu 

combustibil gazos 

CTE IERNUT -  

act adițional 

nr.14/21.05.2020 

la contractul nr. 

13384/ 31.10.2016 

_ 
14/    

21.05.2020 
_ _ _ 

5,495,204.04 

euro 
_ _ _ _ _ 

6 

Asocierea Duro 

Felguera 

Spania & S.C. 

Romelectro 

S.A. 

Lucrări 

suplimentare 

cauzate de 

condiţiile 

geotehnice diferite 

faţă de estimările 

din faza de 

ofertare/ 

contractare, CTE 

IERNUT - act 

adițional 

nr.16/27.05.2020 

la contractul nr. 

13384/ 31.10.2016 

_ 
16/   

27.05.2020 
_ _ _ 

1,102,107.75 

euro 
_ _ _ _ _ 
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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  

7 

Asocierea Duro 

Felguera 

Spania & S.C. 

Romelectro 

S.A. 

Lucrări necesare 

pentru realizarea 

funcției de 

restaurare a 

Sistemului 

Energetic Național 

în cazul unei 

avarii de sistem,  

CTE IERNUT - 

act adițional 

nr.18/27.05.2020 

la contractul nr. 

13384/ 31.10.2016 

_ 
18/   

27.05.2020 
_ _ _ 

4,088,195.7 

euro 
_ _ _ _ _ 

Contracte de achiziții servicii (valoare > 100.000 Euro) 

1 
S.C.Flowrond 

Med S.R.L. 

Servicii de 

reparare 

calculatoare de 

debit multi-stream 

tip ABB ( 

XRC6490 G4)- 

contract 

subsecvent an I la 

Acordul cadru nr. 

27289/08.04.2020 

_ 
27290/ 

08.04.2020 
_ _ _ 671,200.00 671,200.00 08.04.2020 60 zile 60 zile _ 

2 

S.C. Romind 

Energim 

S.R.L., 

București 

Servicii de 

reparație capitală 

a filtrelor site 

rotative FSR4 și 

FSR6 

Licitație 

deschisă 

27362/   

27.04.2020 

PAS 

2020 

Secțiunea 

Servicii    

Poziția 

38.1 

CAN1032632/    

27.04.2020 
1,490,485.68 1,475,651.68 1,475,651.68 27.04.2020 8 luni 8 luni Investiții 

3 

Safetech 

Innovations 

S.R.L., 

București 

Soluții pentru 

securitatea 

informației 

NFIP 
27434/ 

07.05.2020 

PAS 

2020 

Secțiunea 

Servicii    

Poziția 

155'.1 

CAN1033566/      

13.05.2020 
1,320,000.00 1,128,490.56 1,128,490.56 07.05.2020 6 luni 6 luni Producție 
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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  

4 

Montrepcom 

S.R.L.,loc. 

Ungheni, jud. 

Mureș 

Elaborare 

documentații 

tehnice de 

execuție pentru 

obiectivele din 

planul de investiții 

lot nr. 1 instalații 

tehnologice de 

suprafață la 

sondele 8 și 9 

Paltinoasa, 

inclusiv 

alimentare cu 

energie electrică 

Licitație 

deschisă 

27455/  

14.05.2020 

PAS 

2020 

Secțiunea 

Servicii    

Poziția 

103.1 

CAN1034447/    

25.05.2020 
550,000.00 522,720.00 522,720.00 14.05.2020 365 zile 365 zile Investiții 

5 

Weatherford 

Atlas Gip  

S.A., loc. 

Ploiești, jud. 

Prahova 

Servicii de 

investigații 

geofizice în gaură 

tubată/ contract 

subsecvent an II la 

Acordul cadru nr. 

23637/15.04.2019 

_ 
27474/ 

18.05.2020 
_ _ _ 3,250,169.90 3,250,169.90 18.05.2020 365 zile 365 zile _ 

6 

S.C. Romflex 

Sistem S.R.L., 

loc. Râmnicu 

Vâlcea, jud. 

Vâlcea 

Servicii de 

actualizare licențe 

software și suport 

tehnic (software 

update license & 

support) aferent 

licențelor software 

și de tehnologie 

oracle deținute de 

S.N.G.N. Romgaz 

S.A. 

Licitație 

deschisă 

27620/ 

03.06.2020 

PAS 

2020 

Secțiunea 

Servicii    

Poziția 

162.5 

CAN1035099/     

10.06.2020 
2,175,000.00 2,093,000.00 2,093,000.00 03.06.2020 273 zile 273 zile Producție 
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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  

7 

S.C. 

Autocomexim 

S.R.L., loc. 

Brașov, jud. 

Brașov 

Reparații 

capitalizabile 

instalații de 

intervenție 

Licitație 

deschisă 

27718/      

25.06.2020 

PAS 

2020 

Secțiunea 

Servicii    

Poziția 

47.4 

CAN 

1036306/         

25.06.2020 

1,330,000.00 949,640.00 949,640.00 25.06.2020 365 zile 365 zile Investiții 

 

 

 


