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        Director Direcție CMSUI 

        Franacisc ANTAL 

 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția serviciului de recertificare a sistemului de management integrat 

 

 

1. Obiectul contractului: Achiziția serviciului de recertificare a sistemului de management integrat (pentru 

componentele calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă) implementat în SNGN Romgaz SA, conform 

standardelor de referință: 

o SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe. 

o SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare. 

o SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări 

pentru utilizare, 

pentru următoarele domenii: 

 

Entitate 

SNGN Romgaz SA 
Domenii propuse pentru recertificare 

Cod 

CAEN 

Sediu Extracţia gazelor naturale  0620 

Comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte 3523 

Sucursala Mediaş Extracţia gazelor naturale  0620 

Sucursala Tg. Mureş Extracţia gazelor naturale  0620 

Distributia combustibililor gazosi, prin conducte 3522 

SIRCOSS Activităţi anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 0910 

STTM 

 

Lucrări de instalaţii electrice 4321 

Operaţii de mecanică generală 2562 

Transporturi rutiere de mărfuri  4941 

Alte transporturi terestre de călători n.c.a 4939 

SPEE Iernut 

 

 

Producția de energie electrică 3511 

Comercializarea energiei electrice 3514 

Activităţi de testare şi analize tehnice 7120 

Lucrări de instalaţii electrice 4321 

Repararea articolelor fabricate din metal 3311 

Repararea maşinilor 3312 

Repararea echipamentelor electronice 3313 

Repararea echipamentelor electrice 3314 

Instalarea şi montarea maşinilor şi echipamentelor industriale 3320 

Lucrări de instalaţii utilizare gaz metan, sanitare, de încălzire şi aer 

condiţionat 

4322 

 

2. Identificarea organizației:  

 Denumire organizație:                     SNGN Romgaz SA 

 Adresă:                                            Sediul: Piața C.I. Motaș, nr.4, Mediaș, Jud. Sibiu 

 Telefon:                                           004-0374-401020 

 Fax:                                                 004-0269/846901 

 Nr. înregistrare RC:                        J32/392/2001 

 Cod fiscal:                                       RO 14056826 

 E-mail:                                            secretariat@romgaz.ro, www.romgaz.ro  

 

3. Domeniul de activitate:             

Principal: extracția gazelor naturale 

Secundar: producția de energie electrică, distribuția gazelor naturale, intervenții, reparații capitale și operații 

speciale la sonde, transport tehnologic, mentenanță, comercializare gaze naturale și energie electrică etc 

mailto:secretariat@romgaz.ro
http://www.romgaz.ro/
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4. Număr total de salariați: 5342 (la data de 31.03.2022) 

 

5. Entitățile cuprinse în domeniul de certificare: 

 Sediul SNGN Romgaz SA – Mediaș și următoarele sucursale: 

o Sucursala Mediaș - organizată teritorial în 8 secții; 

o Sucursala Târgu Mureș - organizată teritorial în 8 secții și 1 atelier; 

o Sucursala de Intervenții, Reparații Capitale și Operații Speciale la Sonde Mediaș (SIRCOSS) - 

organizată teritorial in 3 secții și 5 ateliere; 

o Sucursala de Transport Tehnologic și Mentenanță Târgu Mureș (STTM) - organizată teritorial în 5 

secții și 6 ateliere; 

o Sucursala de Producție Energie Electrică Iernut (SPEE). 

 

6. Etapele desfășurării recertificării sistemului integrat de management sunt: 

o Auditul de recertificare 

o Primul audit de supraveghere 

o Al doilea audit de supraveghere 

 

7. Livrabile 

o Rapoarte de audit pentru fiecare etapă 

o Certificat pentru sistemul de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă) 

 

8. Perioada de derulare a contractului este de 3 ani de la data semnării contractului.  

Se va asigura continuitatea valabilității actualelor certificate de conformitate acordate de precedentul 

organism de certificare, certificate care expiră la data de 16.08.2022. 

 

9. Perioada de valabilitate a recertificării este de 3 ani. 

 

10. Plata serviciilor se va face anual - în prețul ofertei vor fi incluse toate cheltuielile aferente serviciilor 

prestate (nelimitându-se la cazare, masă, transport, comnicații, logistică). 

 

11. Cerințe minime de calificare: 

a) Prestatorul serviciului trebuie să prezinte acreditarea RENAR sau echivalent (organism de acreditare 

din lista disponibilă pe site-ul IAF – Forumul Internațional de Acreditare) pentru activitatea de 

certificare, în baza standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 

45001:2018,  

b) Prestatorul serviciului trebuie să prezinte minim trei recomandări din partea altor beneficiari cu minim 

1000 de angajați, din domeniul energiei (petrol și gaze, producție energie electrică), la care au fost 

furnizate servicii de certificare pentru sisteme de management integrate; 

c) Prestatorul trebuie să prezinte o listă cu minim 10 auditori pentru sisteme de management al calității, 

mediului și sănătății, securității în muncă, care să fi efectuat minim 5 audituri, la firme cu peste 1000 

de angajați, în domeniul energiei (petrol și gaze, producție energie electrică) și documente 

doveditoare eferente (CV-uri auditori). 

d) Auditorii propuși de ofertant trebuie să nu fi desfășurat activități de consultanță în dezvoltarea și 

implemetarea sistemelor de management din SNGN Romgaz SA, prezentând, în acest sens, o 

declarație pe propria răspundere. 

 

12. Criteriu de atribuire 

Prețul cel mai scăzut 

 

 

Șef interimar 

Serviciul Management Integrat 

Cosmina GOCAN 

 


