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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 octombrie 2021 - 31 decembrie 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 IV 2021. 

Activitatea de achiziții sectoriale s-a desfășurat 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. 

Achizițiile s-au desfășurat respectându-se Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2021 al 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (achiziții de produse, lucrări și servicii), aprobat de Conducerea S.N.G.N. ROMGAZ 

S.A. Sursa de finanțare a achizițiilor realizate de către societatea noastră este din fonduri proprii. 

în trimestrul IV al anului 2021, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a atribuit contracte de achiziție 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 2 11.541.050,00 lei 

Lucrări 2 16.405.000,00 lei 

Servicii 5 
7.705.222,14 lei + 

1.165.691,92 euro 
 

Prezentăm mai jos, situația detaliată a contractelor de achiziție 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 IV 2021, după cum urmează: 

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

Contract nr. 35358/09.11.2021 încheiat cu S.C. Allstar Prod S.R.L. Tg. Mureș în asociere cu S.C. 

Petal S.A. Huși și cu S.C. Uztel S.A. Ploiești, având ca obiect Capete de erupție, în valoare de 

6.382.350,00 lei, fără TVA, pentru o durată de 12 luni. Achiziția s-a realizat prin procedura de Licitație 

deschisă, având o valoare estimată de 6.382.350,00 lei, din fonduri de producție, PAS 2021 

Secțiunea Produse - poziția P-704.1, pentru care s-a publicat anunțul de atribuire nr. CAN 

1066216/12.11.2021. Procedura de achiziție s-a organizat de către Serviciul Achiziții (Licitații) sediu. 

Contract nr. 35430/15.11.2021 încheiat cu S.C. Arctic Stream S.A. București, având ca obiect 

Sistem Firewall, în valoare de 5.158.700,00 lei, fără TVA, pentru o durată de maxim 3 ani de la data 

semnării acestuia de către ambele părți. Achiziția s-a realizat prin procedura de Licitație deschisă, 

având o valoare estimată de 5.213.908,00 lei, din fonduri de investiții, PAS 2021 Secțiunea Produse 

- pozițiile P-946.2, P-229.1 și P-139.2, pentru care s-a publicat anunțul de atribuire nr. CAN 

1067014/25.11.2021. Procedura de achiziție s-a organizat de către Serviciul Achiziții (Licitații) sediu. 

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

- Contract nr. 34728/04.10.2021 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 1 Mihăiești, în 

valoare de 3.105.000,00 lei, fără TVA, cu un termen execuție de 95 zile de la emiterea ordinului de 

începere a lucrărilor, și o durată a contractului de 275 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 3.450.000,00 lei, din fonduri de investiții, PAS 2021, Poziția L-31.5, Secțiunea Lucrări, 

pentru care s-a publicat anunțul de atribuire nr. 34311/14.10.2021. Procedura de achiziție s-a 

organizat de către Serviciul Achiziții (Licitații) sediu. 

- Contract nr. 34727/04.10.2021 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 1 Tepești, în 

valoare de 13.300.000,00 lei, fără TVA, cu o durată de execuție de maxim 202 zile de la emiterea 

ordinului de începere a lucrărilor, și o durată a contractului de 382 zile . 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 14.000.000,00 lei, din fonduri de investiții, PAS 2021, Poziția L-31.3, 

Secțiunea Lucrări, pentru care s-a publicat anunțul de atribuire nr. 34310/14.10.2021. Procedura de 

achiziție s-a organizat de către Serviciul Achiziții (Licitații) sediu. 
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c. Contracte de achiziție sectorială de servicii cu valori mai mari decât 100.000 de Euro/achiziție 

Contract subsecvent nr. 34741/05.10.2021 (an III) la acordul-cadru nr. 26527/30.01.2020, 

încheiat cu S.C. Rompetrol Well Services S.A., loc. București, având ca obiect Servicii de cimentare 

și alte echipamente specifice activității de foraj extracție, în valoare de 2.404.181,00 lei, fără TVA, 

pentru o durată de 8 luni. Procedura de achiziție s- a organizat de către Serviciul Achiziții (Licitații) - 

sediu. 

Contract subsecvent nr. 34775/08.10.2021 (nr. 1) la acordul-cadru nr. 34774/08.10.2021, 

încheiat cu Akyle Security S.R.L., loc. București, având ca obiect Servicii de pază și protecție a 

obiectivelor SNGN Romgaz SA, lotul 4 - Zona Oltenia, în valoare de 2.245.153,60 lei, fără TVA, 

pentru o durată de 12 luni. Procedura de achiziție s- a organizat de către Serviciul Achiziții (Licitații) 

- sediu. 

Contract subsecvent nr. 35473/29.11.2021 (nr. 2) la acordul-cadru nr. 29333/13.11.2020, 

încheiat cu S.C. Euro Car Trading S.R.L., loc. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita având ca obiect 

Servicii de reparare și întreținere a automobilelor, lot 2- Mijloace de transport marca Toyota, în 

valoare de 1.552.887,54 lei, fără TVA, pentru o durată de 12 luni. Procedura de achiziție s-a organizat 

de către Serviciul Achiziții (Licitații) - sediu. 

- Contract subsecvent nr. 35741/29.11.2021 (nr. 1) la acordul-cadru nr. 35740/29.11.2021, încheiat 

cu S.C. Asseco SEE S.R.L., loc. București, având ca obiect Subscripții Microsoft, în valoare de 

1.165.691,92 euro, fără TVA, pentru o durată de 12 luni. Procedura de achiziție s-a organizat de către 

Serviciul Achiziții (Licitații) - sediu. 

Contract nr. 35879/07.12.2021 încheiat cu S.C. Servicii și operațiuni speciale la sonde S.A, loc. 

Mediaș, jud. Sibiu, având ca obiect Servicii pentru extragerea - introducerea țevilor de extracție sub 

presiune în sondele de gaze naturale (snubbing), în valoare de 1.503.000,00 lei, fără TVA, pentru o 

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

de 1.508.045,00 lei, din fonduri de investiții, PAS 2021- poziția S-149.8 - Secțiunea Servicii, pentru 

care s-a publicat anunțul de atribuire nr. CAN 1067993/08.12.2021. Procedura de achiziție s-a 

organizat de către Serviciul Achiziții - Sucursala Mediaș. 

Atașăm prezentei Informări, Situația contractelor de achiziție 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 IV 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          

                        

ȘEF BIROU RAPORTĂRI ACHIZIȚII 

Șl EVIDENȚĂ CONTRACTE 

CRISTINA CHISĂLIȚĂ 

                                                                                                 ÎNTOCMIT 
FUNCȚIONAR SUPERIOR 

DANA SOLOMON



 

Situația contractelor de achiziții 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 IV 2021 

Nr. 
crt. 

Numele 
contractorului 

Obiectul 
contractului 

Procedura de 

achiziție 

Nr/data 
contract/act 

adițional/ 
contract 

subsecvent 

Poziție 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 

Contracte de achiziții bunuri (valoare > 500.000 Euro) 

1 

S.C. Allstar Prod 

S.R.L. Tg. 

Mureș în asociere 

cu S.C. Petal 

S.A. Huși și cu 

S.C. Uztel S.A. 

Ploiești 

Capete de 

erupție 
Licitație 
deschisă 

35358/ 
09.11.2021 

PAS 2021 

Secțiunea 

Produse poz. 

704.1 

CAN 1066216/ 
12.11.2021 

6.382.350,00 6.382.350,00 6.382.350,00 09.11.2021 12 luni 12 luni Producție 

2 

S.C. Arctic 

Stream S.A. 

București 

Sistem 
Firewall 

Licitație 
deschisă 

35430/ 
15.11.2021 

PAS 2021 

Secțiunea 

Produse poz. 

946.2, 229.1 și 

139.2 

CAN 1067014/ 
25.11.2021 

5.213.908,00 5.158.700,00 5.158.700,00 15.11.2021 3 ani 3 ani Investiții 

Contracte de achiziți i lucrări (valoare > 500.000 Euro) 

1 

S.C. Foraj Sonde 

S.A. loc. Craiova, 

jud. Dolj 

Lucrări 

pregătitoare 

provizorii, foraj 

și probe de 

producție la 

sonda de 

explorare 1 

Mihăiesti 

Procedura 

proprie art. 

40/ 

L 99/2016 

34728/ 
04.10.2021 

PAS 2021 

Secțiunea 

Lucrări poz. 

31.5 

34311/ 
14.10.2021 

3.450.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00 04.10.2021 275 zile 275 zile Investiții 

2 

S.C. Foraj Sonde 

S.A. loc. Craiova, 

jud. Dolj 

Lucrări 

pregătitoare 

provizorii, foraj 

și probe de 

producție la 

sonda de 

explorare 1 

Teoesti 

Procedura 

proprie art. 

40/ 

L 99/2016 

34727/ 
04.10.2021 

PAS 2021 

Secțiunea 

Lucrări poz. 

31.3 

34310/ 
14.10.2021 

14.000.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 04.10.2021 382 zile 382 zile Investiții 
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1 

S.C. Rompetrol 

Well Services 

S.A., loc. 

București 

Servicii de 

cimentare și alte 

echipamente 

specifice 

activității de 

foraj extracție 

Contract 

subsecvent an 

III laacordul- 

cadru nr. 

26527/30.01.2 

020 

- 
34741/ 

05.10.2021 
- - - - 2.404.181,00 - 8 luni 8 luni - 

2 

Akyle Security 

S.R.L., loc. 

București 

Servicii de pază 

și protecție a 

obiectivelor 

SNGN Romgaz 

SA, lotul 4- 

Zona 

Oltenia- 

Contract 

subsecvent nr.l 

la acordul- 

cadru nr. 

34774/08.10.2 

021 

- 
34775/ 

08.10.2021 
- - - 2.245.153,60 2.378.146,00 - 12 luni 12 luni - 

  



 

3 

S.C. Euro Car 

Trading S.R.L., 

loc. Odorheiu 

Secuiesc, jud. 

Harghita 

Servicii de 

reparare și 

întreținere a 

automobilelor, 

lot 2- Mijloace 

de transport 

marca Toyota- 

Contract 

subsecvent nr.2 

la acordul- 

cadru nr. 

29333/13.11.2 

020 

- 
35473/ 

29.11.2021 
- - - - 1.552.887,54 - 12 luni 12 luni - 

4 

S.C. Asseco SEE 

S.R.L., loc. 

București 

Subscripții 

Microsoft- 

Contract 

subsecvent nr.l 

la acordul- 

cadru nr. 

35740/29.11.2 

021 

- 
35741/ 

29.11.2021 
- - - - 

1.165.691,92 
euro 

- 12 luni 12 luni - 

5 

S.C. Servicii și 

operațiuni 

speciale la 

sonde S.A, loc. 

Mediaș, jud. 

Sibiu 

Servicii pentru 

extragerea - 

introducerea 

țevilor de 

extracție sub 

presiune în 

sondele de gaze 

naturale 

(snubbing) 

Licitație 
deschisă 

35879/ 
07.12.2021 

PAS 2021 

Secțiunea 

Servicii poz. 

149.8 

CAN 1067993/ 
08.12.2021 

1.508.045,00 1.503.000,00 1.503.000,00 07.12.2021 12 luni 12 luni Investiții 

 

                                                      ȘEF BIROU RAPORTĂRI ACHIZIȚII ȘI EVIDENȚĂ CONTRACTE                                              

CRISTINA CHISĂLIȚĂ 

ÎNTOCMIT 

FUNCȚIONAR SUPERIOR 

DANA SOLOMON 

DIRECTOR DIRECȚIA ACHIZIȚII 

LEONARD LUPĂ 


