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Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect   
“ Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda de explorare 12 

Păltinoasa”, cu deschidere în data de 01.09.2022. 
 

  
 
Având în vedere: 
- raspunsul consolidat nr 30978/19.08.2022 la solicitările de clarificări primite la achiziţia 

sus menţionată, postat pe site-ul SNGN Romgaz SA 
- solicitarea de clarificari nr 51: “Având in vedere condiţiile economice actuale, respectiv 

creşterea necontrolata a preturilor la materiale, combustibili etc. va rugam sa analizaţi 
posibilitatea de amendare a clauzei 42 din Acordul Contractual, in sensul introducerii unei 
formule de ajustare a 
preturilor bazata pe indicii specifici industriei, publicaţi de Institutul National de Statistica”; 

- raspunsul SNGN Romgaz SA la solicitarea de clarificari sus mentionata: “Avand in vedere 
ca tipul de contract este la cheie, care implica atat materiale cat si servicii,in concluzie  se 
va aplica IPC total”. 
 

revenim la raspunsul nostru de mai sus cu urmatoarele precizari: 
 
- avand in vedere faptul ca durata de executie a sondei 12 Paltinoasa este de 178 zile, 

orice necesitate a prelungirii duratei de executie a sondei din motive 
neimputabile  contractorului se va materializa prin incheierea unui act aditional, in acest 
act aditional fiind cuprinsa si urmatoarea formula de ajustare a pretului contractului : 

 
- Pretul contractului ajustat= pretul contractului initial X INDICELE PRETULUI DE 

CONSUM  % (IPC)- Total, comunicat de Institutul National de Statistică ( INS ) 
aferent ultimelor 6 luni intocmirii facturii. 

 
- ajustarea pretului se va aplica incepand cu ziua 179 a derularii contractului conform 

actului aditional mai sus mentionat. 
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- contractantul va specifica pe facturile care vor avea valoarea ajustata, cuantumul IPC 
aplicat, si va anexa facturii extras privind IPC aplicat,  de pe site INS. 

 
 

Cu stima,  
 

Director General, 
Răzvan Popescu 

 
 
 
Director Directia Achizitii 
Leonard Ionut Lupa 

                  Sef Serviciul Achiziții (Licitații),
   Cecilia Bolchis 

 
 
 
 

Intocmit, 
             Serv. Achizitii (Licitatii) 

             Blaga Lucian 
 
 


