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Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect  “Lucrări pregătitoare 
provizorii, foraj si probe de producţie la sondele de explorare 76 Rosetti si 78 Rosetti Sidetrack”. 
  
Având în vedere solicitarile de clarificări primite la achiziţia sus menţionată, vă transmitem alăturat, 
răspunsul nostru: 
 
Solicitare 1: 
Avand in vedere complexitatea problemelor cu care ne confruntam referitor la intocmirea ofertelor, cu 
respectarea exigentelor stabilite prin caietele de sarcini, fara a pune insa in pericol calitatea operatiilor 
si a lucrarilor solicitate, respectiv siguranta formatiei de foraj si personalul subcontractorilor, 
 
va rugam sa anulati procedura sus mentionata si sa o reluati, avand in vedere problemele enumarate 
mai jos: 
 
1. Pretul burlanelor de tubaj a crescut intr-un ritm galopant, ca de altfel si termenele de livrare, 
care in prezent sunt de minim 6-7 luni, situatie care face imposibila achizitionarea acestora, mai ales ca 
orice contractor de foraj nu poate emite o comanda ferma catre furnizorii de burlane decat dupa 
semnarea contractului de foraj, subsecvent atribuirii acestuia, in cazul castigarii licitatiei. Or, dupa 
semnarea contractului se emite ordinul de incepere care nu poate fi pus in practica (inceperea sondei) 
fara asigurarea burlanelor. 
2. Valoarea estimata a contractului – care influenteaza dinamica pretului ofertat printr-o oferta 
admisibila care sa nu depaseasca valoarea estimata impusa – este mult prea scazuta, nefiind corelata in 
mod manifest cu rata de crestere extrem de alerta a indicilor statistici aplicabili preturilor de productie 
industriala in sectorul de petrol, publicati de Institutul National de statistica. Dinamica acestor indici 
este reflectata in cresterea alerta a preturilor la zi a carburantilor, energiei electrice, materialelor si 
pieselor de schimb, etc. 
3. Contractorii de foraj sunt pusi in situatia, fara precedent pentru specificul pietei relevante 
interne, de a negocia, contracta si monitoriza derularea relatiei contractuale cu furnizorii de servicii de 
cimentare, desi niciodata si pentru nici un operator nu au asigurat atare servicii, pana in prezent 
externalizate de operator insusi. Astfe, consideram ca ar fi util ca aceste operatii speciale sa ramana in 
sarcina beneficiarului. 
4. Datorita cresterii preturilor la elementele utilizate pentru fluidele de foraj, precum si a 
termenelor mari si impredictibile de livrare, credem ca ar fi benefica gestionarea de catre beneficiar a 
acestor servicii si a negocierii directe cu cei mai reprezentativi furnizori din piata. 
5. Datorita dificultatilor in asigurarea sapelor de foraj, intrucat multe din acestea sunt atipice si se 
produc numai la comanda, iar aceasta poate fi emisa numai dupa semnarea contractului, subsecventa 
atribuirii acestuia ca efect al eventualei castigari a licitatiei, pentru evitarea intarzierilor, propunem 
achizitionarea sapelor de catre beneficiar. 
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Răspuns 1: 
Avand in vedere solicitarea privind anularea procedurii sus mentionate, va comunicam ca nu suntem 
de acord cu anularea si va transmitem alăturat, răspunsul nostru la problemele enumerate mai sus: 
 
1. Se va accepta actualizarea graficului de execuție al proiectelor sondelor 76 Rosetti și 78 Rosetti 
Sidetrack în funcție de termenele de livrare a burlanelor cu condiția ca la momentul ofertării să fie 
atașată și oferta furnizorului de material tubular și graficul de livrare al produselor. Ajustarea prețurilor 
burlanelor se va calcula la momentul livrării folosind IPC Total publicat de Institutul Național de 
Statistică. 
2. Având în vedere că valorile proiectelor 76 Rosetti și 78 Rosetti Sidetrack au fost actualizate în 
anul 2022  vă transmitem următoarele precizări: 
- Ajustarea prețului contractului se va face lunar, începând cu luna a VII- a a contractului conform 
graficului de execuție în care sunt detaliate lucrările rămase de executat, folosind indicele IPC Total 
publicat de Institutul Național de Statistică. 
- Mai jos este prezentata sonda similara executata pe structuri: 
                          - sonda 78 Rosetti- contract încheiat în Octombrie 2020; 
Această sondă este similară sondei 76 Rosetti.  
 
Valoare contract 78 Rosetti – aproximativ 55.000.000 lei 
 
Institutul Național de Statistică raportează un IPC total (interval de referință septembrie 2018 – mai 
2022) de 126,08 %, deci o creștere a prețurilor cu 26,08 %.  
Sonda 76 Rosetti are valoarea supusă licitației- aproximativ 71.000.000 lei; 
Diferență procentuală între 76 Rosetti și 78 Rosetti este de 29 %; 
3. Contractul pentru servicile de cimentare va rămâne în sarcina contractorului de foraj, în 
consecință pentru depunerea unei oferte se va respecta Caietul de Sarcini. 
4. Serviciile pentru fluidele de foraj vor rămâne în sarcina contractorului de foraj, în consecință 
pentru depunerea unei oferte se va respecta Caietul de Sarcini. 
5. Sapele de foraj vor fi asigurate de contractorul de foraj, în consecință pentru depunerea unei 
oferte se va respecta Caietul de Sarcini. 
 
Solicitare clarificare 2: 
 Va rugam sa fiti de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertelor din 27.06.2022 din   
urmatoarele motive: 
- Furnizorii de servicii si materiale intampina numeroase dificultati in procesul de achizitii si 
logistica, fiind necesar timp suplimentar in pregatirea si inaintarea ofertelor catre contractor; 
- De asemenea anumite echipamente si scule vor fi livrate din strainatate, iar potentialii furnizori 
nu au reusit inca sa isi asume si sa confirme termene de livrare; 
- Anumiti subcontractori de specialitate vor fi nevoiti sa astepte raspunsurile la clarificari, pentru 
a putea inainta ofertele lor finale catre contractor, reducand semnificativ timpul necesar pentru a pregati 
oferta tehnico-economica. Dorim sa mentionam faptul ca se lucreaza in paralel la mai multe oferte, 
datorita complexitatii sondelor licitate in aceasta perioada. 
 
Răspuns 2: 
Va comunicam ca data limita de depunere a ofertelor, respectiv cea a sedintei de deschidere a ofertelor 
s-a modificat prin clarificarea din oficiu nr. 22095/17.06.2022,  dupa cum urmeaza: 
Data şi ora limită de depunere:  data de 27.07.2022 Ora 1000.  
Data şi ora şedinței de deschidere:  data de 27.07.2022 Ora 1200. 
 
 Solicitare clarificare 3: 
 Va rugam sa acceptati introducerea in Acordul Contractual posibilitatea acordarii unui avans in 
cuantum de pana la 20% din pretul contractului, contra unui instrument de garantare emis de catre o 
societate bancara, sau de catre o societate de asigurari, sau de catre o Institutie Financiara Nebancara 
„IFN”. 
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Răspuns 3: 
La cererea executantului, achizitorul poate acorda avans în cuantum de maxim 10 % din preţul 
contractului, contra unei scrisori de garanţie bancară de returnare avans (Anexa 2 atasata). Plata de 
către achizitor a avansului solicitat se efectuează pe bază de factură, emisă de către executant, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data ordinului de începere a lucrărilor, cu condiția ca la data plății avansului, 
scrisoarea de garanție bancară de returnare a avansului să aibă semnăturile autentificate. Recuperarea 
avansului se face în proporţie de 30% din valoarea fiecărei facturi emise de către executant şi acceptate 
la plată de către achizitor, până la concurența sumei acordate în avans. 
 
Solicitare clarificare 4: 
Va rugam sa ne comunicati daca se accepta constituirea garantiei de buna executie specificata la art.15 
din Acordul Contractual sa fie facuta si printr-un instrument de garantare emis de o societate de 
asigurari, sau de catre o Institutie Financiara Nebancara „IFN”.  
Răspuns 4: 
Nu se accepta constituirea garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare emis de o 
societate de asigurari, sau de catre o Institutie Financiara Nebancara „IFN”.  
Se accepta constituirea garantiei de buna executie doar prin Scrisoare de garantie bancara sau prin 
retinerei succesive. 
 
Solicitare clarificare 5: 
Va rugam sa ne comunicati daca este obligatorie cotarea cantitatilor de sape asa cum sunt prezenate in 
caietul de sarcini sau ofertantul poate sa-si faca propria estimare a necesarului de sape, inclusiv varianta 
de inchiriere. 
Răspuns 5: 
Având în vedere caracterul contractului („de lucrare”) ofertantul are deplina libertate de a-și alege 
numărul și tipul de sape, inclusiv varianta închirierii sapelor cu care vrea să execute lucrarea, scopul 
final fiind performanța. In cazul in care cu sapele alese nu se vor atinge vitezele de sapare proiectate 
conducand la cresterea timpilor de foraj realizati comparativ cu cei proiectati, Contractorul de foraj isi 
va asuma performantele obtinute, acest lucru neconducand la obligatii financiare suplimentare din 
partea Beneficiarului. Mentionam ca sapele folosite trebuie sa fie noi, insotite de certificate de calitate 
si specificatii tehnice. 
 
Solicitare clarificare 6: 
Va rugam sa acceptati ca anexele ofertei tehnice pentru fluidul de foraj (fise produsi, fise calitate, 
certificate, etc) sa fie prezentate pe format electronic. Facem acesta solicitare intrucat anexele 
mentionate au un volum mare (500 – 700 pagini). 
Răspuns 6: 
Da, anexele ofertei tehnice pentru fluidul de foraj ( fise de produsi, fise de calitate, certificate) pot fi 
prezentate pe format electronic. 
 
Solicitare clarificare 7: 
Avand in vedere ca termenul de livrare al burlanelor este intre 6 si 10 luni, solicitam actualizarea 
graficului de executie al proiectului cu inceperea “Fazei 1” la minim 180 de zile de la semnarea 
contractului, nu mai devreme de 31 Ianuarie 2023.  
Răspuns 7: 
Se poate accepta declalarea graficului de executie a proiectului incepand cu faza I pana in data de 
31.01.2023, cu conditia prezentarii unei declaratii din partea furnizorilor care sa cuprinda graficul de 
livrare din care sa rezulte calendarul mentionat. De completat faptul ca lucrarile de suprafata si de 
montaj se vor efectua si finaliza in anul 2022. Pentru  prelungirea graficului de executie de incepere a 
fazei I, nu se vor aplica ajustari de valori ale pretului conform INS, pentru perioada discutata. 
 
Solicitare clarificare 8: 
Conform articolului 42 al contractului, este posibila ajustarea preturilor urmarind evolutia IPC incepand 
cu a saptea luna a contractului. Avand in vedere compozitia IPC Total si caracterul materialelor, 
solicitam considerarea IPC pentru marfuri nealimentare la ajustarea preturilor. 
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Răspuns 8: 
Avand in vedere ca tipul de contract este la cheie care implica atat materiale cat si servicii, se va aplica 
IPC total. 
 
Solicitare clarificare 9: 
Sonda 76 Rosetti: Sunt prevăzute 2 carote mecanice de câte 20 m fiecare, de la adâncimile (orientative) 
de: 4.500 m (TVD) și 4.950 m (TVD). Tinand cont ca in industrie carotierele mecanice au 9 m lungime, 
va rugam sa precizati daca se accepta prelevarea a doua carote a cate 18 m, utilizand doua carotiere 
duble de 18m. In caz afirmativ va rugam sa acceptati folosirea a 4 tuburi aluminiu a cate 9 m fiecare. 
De asemenea, va rugam sa prcizati daca se doreste taierea tuburilor de aluminiu la 1 m, dupa prelevarea 
probelor, aplicarea unei spume speciale pentru fixarea probelor, aplicarea capacelor, si ambalare in lazi. 
Răspuns 9: 
Se accepta lungimi ale tuburilor de aluminiu intre 9-10 m (4 tuburi). Se doreste taierea tuburilor de 
aluminiu la 1 m, aplicarea unei spume speciale pentru fixarea probelor, aplicare de capace si amabalare 
in lazi. 
 
Solicitare clarificare 10: 
Sonda 76 Rosetti -  punctul 1.4 din cerinte minime: 
a. Se accepta VH 21 ¼ x 140 cu flansa de 210 in loc de VH 21 ¼ x 210? 
b. Se accepta DF 20 ¾ x 210 in loc de DF 21 ¼ x 210? 
c. Se accepta VH 13 5/8 x 350 cu flansa de 700 in loc de VH 13 5/8 x 700? 
d. Se accepta DF si single 13 5/8 x 700 si mosor 13 5/8 x 700 la 11” x 700 cu iesiri laterale in loc 
de DF si single 9” x 700? 
e. In caz se accepta schimbarea propusa la punctul 9.d., va rugam sa acceptati inlocuirea bacurilor 
variabile ale prevenitorului single 13 5/8 x 700 cu bacuri fixe care asigura a doua dimensiune de 
inchidere partiala; 
f. Se accepta VH 13 5/8 x 350 cu flansa de 700 in loc de VH 9” x 700? 
g. Se accepta VH 7 1/16 x 350 cu flansa de 700 in loc de VH 7 1/16 x 700?   
Răspuns 10: 
La punctele 
-  a si b : atat timp cat trecerea de la DF la VH nu se face prin mosor de legatura se accepta 
propunerea de ansamblu de prevenire. In consecinta se accepta: DF 20 ¾ x 210 +VH 21 ¼ x 140 S ( 
fara mosor intre cele doua prevenitoare). 
- c: se va folosi VH 13 5/8 x 700 bar; 
- d: Se accepta: single 13 5/8x 700 si DF 13 5/8 x 700 bar in loc de 9”x700 bar ( cu conditia 
asigurarii trecerii de la capul de coloana existent la 13 5/8”x700 bar) , VH13 5/8 x 700 bar; 
- e:Se accepta bacuri fixe pentru a doua dimensiune de inchidere partiala; 
- f: Nu se accepta VH 13 5/8 x350.Se accepta in loc de VH 9”x700, VH 13 5/8 x 700 bar; 
- g:Se accepta VH 7 1/16 x 700 bar; 
 
Solicitare clarificare 11: 
Sonda 78 Rosetti Sidetrack - punctul 1.4 din cerinte minime: 
a. Se accepta VH 13 5/8 x 350 cu flansa de 700 in loc de VH 11” x 700? 
b. Se accepta DF 13 5/8 X 700 si mosor 13 5/8 x 700 la 11” x 700 cu iesiri laterale in loc de DF 
11” x 700 
c. In caz se accepta schimbarea propusa la punctul 10.b., va rugam sa acceptati adaugarea unui 
prevenitor single 13 5/8 x 700 cu bacuri fixe care asigura a doua dimensiune de inchidere partiala, astfel 
inlocuindu-se bacurile variabile; 
d. Se accepta VH 7 1/16 x 350 cu flansa de 700 in loc de VH 7 1/16 x 700. 
Răspuns 11: 
- a: idem 10-c; 
- b: idem 10-d; 
- c: idem 10-e; 
- d: idem 10-g; 
 



5 

 

Solicitare clarificare 12:  
Predarea Raportului Final catre Achizitor se va face in 15 zile lucratoare de la  finalizarea sondei sau 
15 zile calendaristice? 
Răspuns 12: 
Predarea Raportului Final catre Achizitor se va face in 15 zile calendaristice. 
 
Solicitare clarificare 13: 
Conform caietului de sarcini cabina trebuie dotata cu sistem de backup pe locatie  pentru sistemul de 
achizitie date, analizor de gaz total si cromatograf. Avind in vedere ca cele trei sisteme constituie circa 
40% din costul echipamentului mudlogging dar si de fiabilitatea ridicata a acestora va rugam sa 
acceptati ca echipamentele mudlogging sa nu fie dotate cu sistem de backup pe locatie iar in caz de 
defectiune echipa tehnica sa intervina pentru schimbarea lor in termen de 6 ore conform caiet sarcini. 
Răspuns 13: 
Pentru buna desfasurare a operatiilor la sonda ( fara stationari prelungite) nu se accepta lipsa sistemului 
de back up pentru sistemul de achizitie, analizator de gaz si cromatograf. 
 
Solicitare clarificare 14: 
Conform caiet de sarcini Analizorul de Gaz Total trebuie sa fie de tipul FID sau TCD cu timp de analiza 
instantaneu (nu in cicluiri). Deoarece analizoarele FID au minim un ciclu de analiza (15sec) va rugam 
sa ne spuneti daca va referiti “Explosiviy Detector” amplasat in linia de gaz. 
Răspuns 14: 
Nu se face referire la „Explositivity Detector”. Se face referire la Analizoare de gaz total de tipul FID 
sau TCD. 
 
Solicitare clarificare 15: 
Cum vor fi cotate serviciile speciale respectiv analiza geochimica a rocilor sursa (TOC) avind in vedere 
ca in formularele de oferta financiara este pozitie doar pentru cotarea echipamentului mudlogging si a 
personalului operator?. Mentionam ca acest serviciu special implica atat aparat de masura separat de 
cabina mudlogging cit si personal specializat care sa il opereze. 
Răspuns 15: 
In masura in care se va impune analizarea geochimica a rocilor sursa (TOC), acest lucru va face obiectul 
unei analize a proiectantului geolog la momentul respectiv. 
 
Solicitare clarificare 16: 
In urma calculelor bugetare privind ratele de operare specifice contractorului de foraj, respectiv in urma 
discutiilor si analizelor ofertelor primite de la contractorii de specialitate si furnizorii de materiale, 
constatam faptul ca nu ne incadram in bugetele prevazute in caietele de sarcini, depasindu-le 
considerabil. Propunem revizuirea acestor bugete, tinand cont de conditiile actuale ale pietei, respectiv 
scumpirile necontrolate ale carburantilor, energiei electrice, materialelor. De asemenea consideram 
necesara o indexare lunara sau trimestriala a bugetelor, tinand cont de indicii specifici industriei.  
Răspuns 16: 
Având în vedere că valorile proiectelor 76 Rosetti și 78 Rosetti Sidetrack au fost actualizate în anul 
2022, vă transmitem următoarele precizări: 
- Ajustarea prețului contractului se va face lunar, începând cu luna a VII a a contractului conform 
graficului de execuție în care sunt detaliate lucrările rămase de executat, folosind indicele IPC Total 
publicat de Institutul Național de Statistică. 
- Mai jos sunt prezentate sonde similare executate pe structuri: 
                          - sonda 78 Rosetti- contract încheiat în Octombrie 2020; 
Această sondă este similară sondei 76 Rosetti.  
Valoare contract 78 Rosetti – aproximativ 55.000.000 lei 
Institutul Național de Statistică raportează un IPC total (interval de referință septembrie 2018 – mai 
2022) de 126,08 %, deci o creșterea a prețurilor cu 26,08 %.  
Sonda 76 Rosetti are valoarea supusă licitației- aproximativ 71.000.000 lei; 
 
Diferență procentuală între 76 Rosetti și 78 Rosetti este de 29 %; 
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Solicitare clarificare 17: 
Totodata intampinam greutati in aprovizionarea cu burlane de tubaj, termenul de livrare actual conform 
ofertelor primite fiind intre 6 – 10 luni, furnizorul neputand garanta mentinerea pretului mai mult de 30 
– 60 zile. In consecinta va fi necesara actualizarea graficului de executie al proiectelor in functie de 
aceste termene de livrare precum si actualizarea preturilor. Propunem ca aceste materiale sa fie 
asigurate de catre Romgaz. 
Răspuns 17: 
Se va accepta actualizarea graficului de execuție al proiectelor sondelor 76 Rosetti și 78 Rosetti 
Sidetrack în funcție de termenele de livrare a burlanelor cu condiția ca la momentul ofertării să fie 
atașată și oferta furnizorului de material tubular și graficul de livrare al produselor. Ajustarea prețurilor 
burlanelor se va calcula la momentul livrării folosind IPC Total publicat de Institutul Național de 
Statistică. 
 
Solicitare clarificare 18: 
In contextul pietei economice actuale, comenzile pentru aprovizionarea cu materiale, piese schimb, 
pregatire instalatie, implica un un efort financiar din partea contractorului care nu poate fi acoperit 
decat prin acordarea unui avans de minim 20% din valoarea contractului, garantat conform legislatiei 
in vigoare prin scrisoare de garantie bancara sau scrisoare de garantie asiguratorie.  
Răspuns 18: 
La cererea executantului, achizitorul poate acorda avans în cuantum de maxim 10 % din preţul 
contractului, contra unei scrisori de garanţie bancară de returnare avans (Anexa 2 atasata ). Plata de 
către achizitor a avansului solicitat se efectuează pe bază de factură emisă de către executant, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data ordinului de începere a lucrărilor, cu condiția ca la data plății avansului, 
scrisoarea de garanție bancară de returnare a avansului să aibă semnăturile autentificate. Recuperarea 
avansului se face în proporţie de 30% din valoarea fiecărei facturi emise de către executant şi acceptate 
la plată de către achizitor, până la concurența sumei acordate în avans. 
 
Solicitare clarificare 19: 
Referitor la serviciile de cimentare, acestea erau contractate de catre Romgaz, dar incepand cu martie 
2022, potrivit noilor caiete de sarcini si acestea intra in sarcina contractorului de foraj, acesta fiind 
expus unui risc suplimentar. In urma discutiei  cu subcontractorul de specialitate, mentionam faptul ca 
acesta nu isi asuma calitatea cimentarii. De asemenea, acesta a inaintat o oferta estimativa, iar in 
conditiile in care vor aparea diferente intre oferta estimata si conditiile din teren, subcontractorul va 
deconta serviciile conform conditiilor reale. Tinand cont de acestea, propunem ca acest serviciu sa fie 
asigurat in continuare de catre Romgaz.  
Răspuns 19: 
Dacă toate operațiile tehnologice premergătoare operației de cimentare s-au executat cu respectarea 
procedurilor tehnice aplicabile, respectiv cu respectarea calității operației de cimentare, atunci nu pot 
exista temeri pentru realizarea unei cimentări reușite. Eventualele diferențe între ofertă și condițiile 
reale din teren vor fi analizate la momentul respectiv de proiectantul geolog/proiectantul de foraj, iar 
în cazul unor diferențe care nu sunt din culpa contractorului de foraj/ subcontractorilor săi, acestea vor 
face obiectul unei negocieri. 
 
Solicitare clarificare 20: 
Referitor la serviciile de fluid foraj, subcontractorii de specialitate au inaintat oferte majorate cu 
aproximativ 300%, invocand cresteri necontrolate la chimicale, si asumarea riscului major de 
neincadrare in buget (a se vedea istoricul sondelor sapate pe aceste structuri), ducand la un impact 
major asupra bugetului. Propunem ca aceste servicii sa fie contractate direct de catre Romgaz. 
Răspuns 20: 
Valorile devizelor de lucrari pentru sondele 76 Rosetti si 78 Rosetti Sidetrack acopera din punct de 
vedere tehnic si financiar operatiile, materialele, echipamentele necesare pentru realizarea obiectivelor 
contractelor. In acest sens va rugam sa luati in considerare raspunsul de la intrebarea nr. 16, care face 
referire la metoda de actualizare a devizului. 
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Solicitare clarificare 21: 
Proiectele de foraj, in special cele pentru sondele de cercetare – explorare au un caracter probabilistic, 
facand practic imposibil de cuantificat riscul. Contractorul de foraj este obligat sa semneze un contract, 
prin care isi asuma practic toate riscurile pentru o suma „forfetara”. Companiile petroliere 
internationale dar si toate companiile din tara noastra, incheie contracte prin care beneficiarul isi asuma 
toate riscurile specifice sondelor, precum si costurile aferente, practicand asa numitele contracte pe rata 
zilnica, in care contractorul presteaza exclusiv servicii de foraj iar antreprenorul general este 
beneficiarul/compania petroliera. Potrivit contractelor standard tip IADC, riscurile din gaura de sonda 
sunt asumate de catre beneficiar, cu exceptia cazurilor in care daunele sunt provocate din culpa grava 
sau rea intentie a contractorului. Propunem pe aceasta cale revizuirea conditiilor contractuale, 
implementandu-se  contracte care au ca principiu prestarea de servicii de foraj pe baza de rata zilnica 
de operare, asa cum se practica la nivel international, dar si in Romania, de catre OMV Petrom si 
respectiv celelalte companii. 
Răspuns 21: 
Aspectele semnalate mai sus ne sunt cunoscute, insa asteptam depunerea ofertelor in conditiile 
publicate in anuntul de participare. 
 
Cu stimă,                

Director General, 
Aristotel Marius JUDE 

 
 
 
Dir. Direcţia Achiziţii,       Sef Serv. Achiziţii (Licitatii), 
  Leonard Ionut LUPA                                             Cecilia BOLCHIŞ 
 
 
 
Intocmit, 
Daniela PAMFILIE 
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ANEXA nr. 2/......................... 
  

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 
PENTRU RESTITUIREA  AVANSULUI 

Nr. _________________ 
  

Către, 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS 

P-ța C. I. Motaș nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu 
  
  
Ref: Contract nr. ___________ încheiat între (Executant) _____________ cu sediul în __________ str. 
_____________ nr. ______, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J__/__/______, CIF RO 
___________, în calitate de Executant  și 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu sediul în Mediaș, P-ța C. I. Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, înregistrată la registrul 
comerțului sub nr. J32/392/2001, CIF RO 14056826 în calitate de Achizitor, având ca obiect 
achiziționarea (produse/servicii/lucrări) …………………. 
  
Conform acestui Contract, Achizitorul se angajează să plătească Executantului, la solicitarea acestuia, 
plata în avans a sumei de …………..(2)  lei, reprezentând ___% din pretul total al contractului. Plata 
avansului este condiționată de prezentarea de către Executant a unei scrisori de garanție bancară pentru 
restituirea avansului, constituită în favoarea Achizitorului. 
Conform contractului, Achizitorul nu va efectua alte plăți către Executant, decât după recuperarea 
sumei acordate acestuia în avans, pe baza serviciilor, lucrărilor, produselor prestate/executate/ livrate.  
(Clauza e neaplicabilă în situația în care prin contract s-a stabilit ca recuperarea avansului se va face 
procentual din cadrul fiecărei facturi) 
  
1. Având în vedere cele de mai sus, noi, Banca __________ Sucursala _________, cu sediul în 
___________, ne angajăm prin prezenta să plătim în mod necondiționat și irevocabil în favoarea 
Achizitorului, independent de validitatea și efectele juridice ale contractului orice sumă solicitată, până 
la concurenta sumei de (1) ________RON, la simpla cerere scrisă a Achizitorului, însoțită de declarația 
acestuia prin care confirmă faptul că Executantul nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit necorespunzător 
obligațiile contractuale. 
2. Divergențele cu privire la îndeplinirea contractului de către Executant nu vor face obiectul 
analizei Băncii. 
3. Banca se obligă să plătească suma solicitată de Achizitor în condițiile de mai sus, în termen de 
3 zile lucrătoare, calculate de la data primirii de către Bancă a cererii Achizitorului însoțită de declarația 
acestuia cu privire la neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale. 
4. Valoarea acestei scrisori de garanție bancară se va reduce după prezentarea la bancă a unei 
declarații semnate de Achizitor prin care se precizează valoarea serviciilor/ produselor/ lucrărilor 
prestate/furnizate/executate de către executant, cu care se poate diminua valoarea acestei scrisori de 
garanție bancară. 
5. Prezenta scrisoare de garanție bancară intră în vigoare numai de la data  primirii de către 
Executant ___________ a valorii avansului de la Achizitor în contul nr _______________________ 
deschis la ____________ – Sucursala ___________, respectiv a sumei de _________(2) RON. 
6. Angajamentul Băncii este valabil până la data de _______(3) și expiră automat dacă cererea 
dumneavoastră de plată nu a fost primită la ghișeele Băncii înainte sau la această dată, indiferent dacă 
o asemenea dată este o zi bancară sau nu și indiferent dacă originalul prezentei scrisori de garanție este 
returnat sau nu Băncii. 
7. Pentru identificare, cererea de plată în original, a achizitorului, precum și orice altă 
corespondență cu privire la prezenta garanție, ne va fi prezentată numai prin intermediul băncii 
achizitorului, care va confirma autenticitatea semnăturilor de pe document și faptul că acestea 
angajează legal achizitorul. 
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8. Dacă achizitorul și executantul contractului nr. _______________  convin de comun acord una 
sau mai multe prelungiri ale termenului final de execuție a contractului, executantul este răspunzător 
de prelungirea termenului de valabilitate a prezentei  scrisorii de garanție bancară, pentru o perioadă 
egală cu prelungirea perioadei de execuție plus 60 de zile. În acest sens executantul va prezenta 
achizitorului acordul băncii cu privire la prelungirea angajamentului acesteia.  
  
Această garanție este subiect al Regulilor Uniforme privind garanțiile la cerere – Publicația nr. 758 a 
Camerei de Comerț Internaţional Paris. 
  
  
  
Banca __________________                                 (Executant)............................................ 
  
  
  
  
Notă: 
Suma calculată pentru pct. 1  
1. Cuantumul sumei garantate de bancă este compusă din valoarea avansului plătit Executantului, 
care include și TVA, la care se adaugă suma rezultată  din calculul dobânzii ROBOR 1an plus 1%, 
aplicabilă pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanție, stabilită conform art. 6 sau după caz 
art. 8; 
Suma calculată pentru pct. 5 
2. Cuantumul sumei de avans este formată din valoarea avansului acordat conform procentului 
menționat în contract la care se adaugă TVA; 
Termenul prevăzut pentru art. 6 
3. Termenul va cuprinde perioada de valabilitate a contractului la care se adaugă încă 60 zile. 
 


