
 

ROMGAZ 

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România 

Nr. 24840/07.07.2022 

CAIET DE SARCINI 
pentru servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică externă a 

S.N.G.N. Romgaz S.A. în activitatea de furnizare gaze naturale 

Denumirea si tipul achizitiei : 
Servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. Romgaz 
S.A. în activitatea de furnizare gaze naturale - cod CPV 79110000-8 

BENEFICIAR - Identificarea organizației: 
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România 
Sediul: Piața C.I. Motaș, nr.4, Mediaș, Jud. Sibiu, 
Telefon: 004-0374 - 401020 
Fax: 004-0269-846901 E-mail: 
secretariat@romgaz.ro 
www.romgaz.ro 
J 32/392/2001 
RO 14056826 

Unitatea beneficiara in cadrul societatii urmeaza a fi Directia Comercializare Gaze, care va derula 
contractul de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică externă a 
S.N.G.N. Romgaz S.A. în activitatea de furnizare gaze naturale, potrivit necesitatilor specifice ale 
acestei unitati. 

Alocarea bugetara a fondurilor se regaseste la capitolul(indicatorul) 48 Cheltuieli privind 
consultanța juridică (reprezentate exclusiv de contractele de consultanta, asistenta si 
reprezentare juridica incheiate ca urmare aprobarii prin Hotatarea Adunarii Generale a Actionarilor, 
conform legii si nu cuprind contractele de consultanta economica sau de afaceri care trebuie sa 
urmeze procedurile de achizitie sectoriala) - 3204.91 mii lei pentru anul 2022. 

OUG nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și 

întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative: Art. I 

(1) Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de 

modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în 

structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii 

juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare. 

(2) In situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistența și/sau de 

reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot 

asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi 

achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea'. 

a) ordonatorilor principali de credite pentru autoritățile și instituțiile publice ale 
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administrației publice centrale; 

(3) In situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de 

reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale, 

precum și regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de 

specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în 

condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau unităților 

administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora: 

a) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este 

acționar integral sau majoritar; ” 

Achiziționarea serviciilor juridice este exclusă de la aplicarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile 

sectoriale potrivit dispozițiilor art. 37 al. 1) lit. d) și al. 3), însă vor fi respectate principiile care stau la 

baza atribuirii contractelor sectoriale, respectiv: 

a) nediscriminarea; 

b) tratamentul egal; 

c) recunoașterea reciprocă; 

d) transparența; 

e) proporționalitatea; 

f) asumarea răspunderii 

Achizitia Serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. 

Romgaz S.A. în activitatea de furnizare gaze naturale a fost aprobata prin art. 18 din Hotararea AGOA 

nr. 3/28.04.2022. 

Scopul încheierii contractului: 

Asigurarea consultanței, asistenței și/sau reprezentării juridice externe, în vederea asigurării cadrului 

contractual necesar achiziției de gaze naturale din surse diversificate, inclusiv gaze naturale lichefiate, 

a vânzării / furnizării acestora pe piața din România și din regiune, precum și a condițiilor legale și de 

reglementare necesare regazeificării / transportului gazelor, după caz, înspre piețele țintă. 

Stadiul Actual 

Ținând cont de situația geo-politică actuală și de necesitatea identificării unor soluții pentru 

diversificarea resurselor în scopul asigurării aprovizionării piețelor de gaze naturale din România și 

din regiune, în contextul evoluțiilor actuale de pe piața energetică din regiune Romgaz își propune să 

achiziționeze gaze naturale din surse diversificate, inclusiv din surse de GNL (cu puncte de livrare în 

România sau în afara României). 

În acest scop, la nivelul companiei s-a inițiat un proces de explorare a alternativelor previzionându-se 

interferența unor legislații străine, atât din spațiul UE cât și din afara acestuia, care nu pot fi gestionate 

și acoperite prin aparatul juridic propriu. 

Activitatea de achiziționare a gazelor în modul descris anterior și după caz vânzarea unor cantități de 

gaze naturale, se vor realiza în baza unor contracte care vor fi guvernate de legislații străine precum 

legislații aferente spatiului UE (legislație croată, legislație grecească, legislație bulgară, etc.) sau 

legislații specifice din afara UE. 

Astfel, se naște necesitatea achiziționării de servicii specializate în interpretarea și aplicarea normelor 

de drept internațional privat și a strandardelor internaționale, precum și de servicii specializate în 

legislații specifice diverselor state, pentru ca interesele societății să fie protejate și totodată promovate 

cu cel mai înalt grad de profesionalism. 
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Obiectul Contractului: 

Acordarea de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică a S.N.G.N. 
Romgaz S.A. în activitatea de furnizare gaze naturale. 

Obligațiile prestatorului: 

Prestatorul va acorda servicii de consultanță și asistență juridică pentru realizarea formalităților 

necesare și utile: 

a) încheierii unor acorduri cadru de furnizare gaze naturale (Master Supply Agreements) sub 

umbrela cărora se vor încheia contracte subsecvente pentru stabilirea aspectelor concrete 

ale tranzacțiilor (cantități, preț, perioade de livrare, etc.); 

b) încheierii unor contracte de vânzare-cumpărare gaze naturale 

c) încheierii unor contracte de rezervare capacitate la terminale GNL, inclusiv acorduri 

cadru de utilizare a serviciilor puse la dispoziție de operatorii terminalelor GNL, respectiv: 

descărcare transport cargo, depozitare temporară, regazeificare; 

d) încheierii unor contracte de rezervare capacitate și de transport, în alte sisteme de transport 

decât SNT din România (inclusiv puncte de interconectare) 

e) dobândirii de către Romgaz a calității de utilizator de rețea prin certificarea de către 

autoritățile de reglementare în domeniul energiei din statele în care se solicită această 

calitate. 

f) încheierii unor contracte pentru acces la platformele de tranzacționare a capacităților de 

transport transfrontalier; 

g) În cazul în care va fi necesară extinderea activităților Romgaz pe teritoriul Turciei, asigurarea 

asistenței necesare înregistrării unui punct de lucru/sucursală/filială în această țară și 

obținerii licențelor/autorizațiilor necesare derulării activității pe teritoriul Turciei. 

h) încheierii unor acorduri de confidențialitate Serviciile de 

consultanță și asistență juridică externa vor consta în: 

> interpretarea legislației specifice care guvernează documentele juridice enumerate mai 

sus; 

> interpretarea legislației specifice din țările autorităților și companiilor străine cu care Romgaz 
va demara negocieri și conformarea la această legislație; (Grecia, Croația, 

Bulgaria, Turcia). 

> negocierea și încheierea documentelor juridice descrise mai sus; 

> asigurarea traducerii engleză-română și/sau română-engleză a documentelor sau textelor 
juridice, după caz. 

> reprezentare juridică în fața organelor judecătorești competente, în situația unui/unor 
eventuale neînțelegeri cu părțile implicate, ulterior epuizării căilor amiabile de soluționare a 

disputelor. 

Cerințe generale cu privire la realizarea obiectului contractului: 

Prestarea serviciilor se va realiza la cele mai inalte standarde profesionale: prestatorul va depune 

toate diligentele in vederea executarii contractului, potrivit principiilor deontologiei profesionale 

prevăzute de Legea nr. 51 din 7 iunie 1995 (republicată) pentru organizarea și exercitarea profesiei 

de avocat. 

Cerințe specifice cu privire la realizarea obiectului contractului: 

- Sa fi obtinut in ultimii cinci ani cel putin o solutie favorabila intr-un litigiu cu o valoare de peste 

1.000.000 lei, cu obiect similar cu al prezentei achizitii sau rezultat din derularea unui/unor 
contracte de furnizare transfrontaliera de gaze naturale; 
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- Ofertantul sa aiba in echipa minim trei avocati cu o experienta de cel putin 5 ani in litigii; 

- Ofertantul sa fie membru in unul din Barourile de avocati din Romania si sa fie organizat intr-

una dintre formele de exercitare a profesiei de avocat prevazute de Legea nr. 51/1995; 

Romgaz va pune la dispozitia prestatorului informațiile si documentele necesare în vederea îndeplinirii 

obligațiilor ce-i revin acestuia în baza contractului. 

Intâlnirile și discuțiile dintre părti vor avea loc fie prin întâlniri organizate în țară sau în afara țării, după 

caz, fie prin întâlniri on-line. 

Prezentarea ofertei financiare 

Oferta va fi exprimată în lei/oră fără TVA, exclusiv pentru servicii de consultanță, asistență și 

reprezentare, fără decontarea de cheltuieli de cazare și deplasare, multiplicare sau alte asemenea, 

după cum urmează: 

Nr. crt Jurisdicția Tarif(onorariu) mediu lei/oră 

1 Legea engleză 
 

2 Legea română 
 

3 Legea greacă 
 

4 Legea croată 
 

5 Legea bulgară 
 

6 Legea turcă 
 

 

Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai mic aferent tarifului mediu orar ofertat  pe fiecare legislate in 
parte (tarif mediu orar). 
 

Termen de plata al facturilor emise pentru serviciile prestate, este de 30 de zile de la primirea acestora. 

ioana.berghean
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