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                                                                              Nr. 40514 / 24.10.2022 
 

ANUNŢ DE PARTICIPARE 
pentru licitaţia având ca obiect: 

 

,,Lucrări pregatitoare provizorii, foraj şi probe de producţie  

la sonda de explorare 76 Rosetti” 
 

 

I: ENTITATEA CONTRACTANTĂ:  

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAŞ 

Adresă: P-ta Constantin Motaş, nr. 4, Mediaş, Cod poştal: 551130, România; 

Tel: 004-374-406793; 

Fax: 004-0269-844184; email: milica.ghindoc@romgaz.ro 

Punct de contact: Serviciul Achiziţii (Licitatii). 

Adresa de internet: www.romgaz.ro.  

Procedura de atribuire aleasa: licitație. 

 

II: OBIECTUL CONTRACTULUI:  Lucrări pregatitoare provizorii, foraj şi probe de 

producţie la sonda de explorare 76 Rosetti. 
Locul principal de executare: Sonda este amplasată pe teritoriul administrativ al comunei C.A. 

Rosetti, județul Buzau, la cca. 380 m VSV sonda 5 Caragele si la cca. 440 m ENE sonda 16 

Caragele; Accesul la locația sondei se face pe drumul existent către Stația de Uscare Gaze Caragele 

apoi pe drumul existent la sonda 16 Caragele.  

 

Adâncime proiectată – 5000 m. 

Scop Foraj: Explorare - deschidere gaze naturale. 

Tip instalaţie de foraj: cu sarcina la carlig de min. 400 tf, cu Top Drive și cu acționare independentă  

(energia de acționare a instalației de foraj va fi asigurată de contractorul de specialitate).  

 

III: VALOAREA ESTIMATĂ este de 78.343.195 lei, fără TVA. Cheltuielile diverse și 

neprevăzute sunt în cuantum de 7.346.934 lei, reprezentând 10% din cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 si 

4   din Devizul general și nu sunt incluse în valoarea estimată. 

 

 

IV: TERMENUL DE EXECUŢIE: este de maxim 373 zile. 

 
                                                                                                                        

V: Garanţia de participare: Cuantumul garanţiei de participare:  300.000 lei. 

Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 120 de zile de la data limita de depunere a 

ofertelor.  
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VI: Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține 

de la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş – Serviciul Achizitii (Licitatii), Piaţa C.I. Motaş nr. 4, tel. 

0374401940, fax. 0269/844184. Intenția de obținere a acestor documente va fi anunțata Serviciului 

Achiziții cu o zi în avans. Solicitarea documentației de atribuire se face în scris, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data publicării prezentului anunț.  
 

VII: Solicitări de clarificări:  

1. Operatorii economici pot formula întrebări și pot solicita clarificări, cel târziu cu 15 zile 

calendaristice înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare 

către entitatea contractantă (clarificări, corespondență, etc.) din partea operatorului 

economic se face în scris, la nr. de fax: 0269/844184 sau prin e-mail. Entitatea contractanta 

va întocmi un singur răspuns (răspunsul consolidat) la solicitările de clarificări ale 

ofertanților. Răspunsul consolidat al entității contractante va fi publicat pe site-ul 

www.romgaz.ro, în a 11 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. SNGN Romgaz 

SA va pune la dispoziția tuturor ofertanților solicitările de clarificări și răspunsurile la 

acestea, însă fără a divulga numele operatorului economic care a solicitat clarificările 

respective.  

În cazul în care solicitările de clarificări nu au fost adresate de către ofertanți în perioada 

menționată mai sus, adică cu cel târziu 15 zile calendaristice înainte de data limită stabilită 

pentru depunerea ofertelor, entitatea contractantă nu  mai răspunde solicitărilor transmise. 

 

VIII: Adresa la care se depune oferta: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș – Registratură, Piaţa 

C.I. Motaş nr. 4, cod poştal 551130, jud. Sibiu. 

 

Data şi ora limită de depunere:  data de 28.11.2022 -  Ora 1000.  

 

Data şi ora şedinței de deschidere:  data de 28.11.2022 - Ora 1200. 

 

 

 

 

     Director General, 
                                                             Răzvan POPESCU 

 
 
                                                

 
                               
   Director Direcţia Achiziţii,                                Șef Serv. Achiziții (Licitații), 
    Leonard LUPĂ                                                    Cecilia BOLCHIŞ 
 
 
 
 
                                                                                                                 Întocmit: 
                                                                                                  Serviciul Achiziţii (Licitații) 

                                                                                                Milica GHINDOC  

                                                                                                                      

 


