
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Persoana de contact 

Direcţia 

Serviciul 

Telefon 

Fax  

E-mail 

Înregistrare 

Capital social: 385.422.400 lei 

CIF:  RO 14056826  

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaş 

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaş 

 

S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piața C.I. Motaş, nr.4   
Mediaş, jud. Sibiu - România 
Telefon:  004-0374 - 401020 
Fax:  004-0269-846901 
E-mail: secretariat@romgaz.ro 
www.romgaz.ro 
 

 Mirabela  Luciu 
Achizitii 

                             Serviciul A.D.P.S. 
0374406781 
0269848901 

                 mirabela.luciu@romgaz.ro 
                             12742/07.04.2022  

 

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

Achizitie „Servicii de asigurare facultativa a spatiilor administrative si a bunurilor din 

dotare” 

 

I. ENTITATEA CONTRACTANTA: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ  

Adresa: P-ța Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, Cod poștal: 551130, Romania  

Tel: +40 0374 406781  

Fax: +40 269 846901  

Punct de contact: Serviciul Achiziții Directe și Proceduri Simplificate  

Adresa de internet: www.romgaz.ro  

Procedura de atribuire aleasa: Achiziție directă 

 

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Incheierea unei polite de asigurare facultativa pentru perioada de 1 an 

de zile care sa acopere riscurile la care sunt supuse sediile administrative si bunurile din dotare 

datorita unor evenimente care pot produce pagube. 

Achizitia de „Servicii de asigurare facultativa a spatiilor administrative si a bunurilor din 

dotare”,se va face conform Caietului de sarcini si Anexei 1– Inventar mijloace fixe, atașata. 

 

III. VALOAREA ESTIMATĂ: 39.236.00 lei, fără TVA. 

 

IV. VALABILITATE OFERTĂ: 60 de zile.  

 

V. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se va aplica doar 

ofertelor care respectă toate cerințele prevăzute în Caietului de sarcini si Anexei 1-Inventar 

mijloace fixe atasata(bunurile care vor face obiectul asigurarii). Cerințele sunt considerate cerințe 

minimale, nerespectarea acestora ducând la respingerea ofertei. 

 

VI. CONDITII CONTRACT: Prețul ofertat va fi în lei fără TVA si va fi suma valorilor primelor de 

asigurare a bunurilor cuprinse in Anexa 1. Plata contravalorii facurii emise se va face prin O.P. in 

termen de 30 de zile de la data primirii facturii de catre autoritatea contractanta. În prețul ofertat 

vor fi incluse toate cheltuielile.  

Polita se va incheia fara fransiza, in termen maxim de 5 zile de la data semnarii contractului de 

catre ambele parti. 
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VII. SOLICITARI CLARIFICARI: Pentru clarificări privind conținutul din Caietului de sarcini si 

Anexei-Inventar mijloace fixe - atasata,  persoana de contact este D-na Laura Carmen Tatar – 

consilier juridic, Serviciul Patrimoniu, e-mail: laura.tatar@romgaz.ro, tel: 0749331949. 

 

VIII. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Oferta se transmite pe e-mail, la adresa 

mirabela.luciu@romgaz.ro . 

Data și ora limita de depunere a ofertei:  14.04.2022, ora .12.00 

 

Nota GDPR: Atat SNGN ROMGAZ SA in calitate de autoritate contractanta, cat si operatorii 

economici care depun oferta vor respecta dispozitiile legale care reglementeaza protectia datelor 

cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter 

Personal nr.679/2016 („GDPR”) aplicabil in Uniunea Europeana . Datele cu caracter personal 

solicitate de SNGN ROMGAZ SA prin prezenta si pe perioada evaluarii ofertelor vor fi utilizate si 

prelucrate exclusiv in scopul atribuirii si derularii contractului / comenzii . Prin depunerea ofertelor, 

ofertantii recunosc dreptul entitatii contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse 

in oferta, in scopul sus mentionat . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:laura.tatar@romgaz.ro
mailto:@romgaz.ro

