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                    Nr. 47918/09.12.2022 

 
Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect  “Lucrări 

pregătitoare provizorii, foraj si probe de producţie la sonda de explorare 1 Bradeni”, cu deschidere 
în data de 20.12.2022. 

      In urma solicitarilor de clarificari primite din partea unor operatori economici, va transmitem  
urmatoarele: 

 
Solicitare clarificare 1:  
Va rugam sa precizati, daca pentru executarea lucrarilor de foraj si probe la sonda de explorare 1  

Bradeni este acceptata o instalatie de foraj cu sarcina maxima 130 Tf dotata cu Top Drive. 

Mentionam ca au fost executate operatii de foraj si probe de productie similare pana la adancimi 
de 2600 m, cu aceasta instatatie, din care una pentru SNGN Romgaz. 

Raspuns 1: 
 Nu se accepta instalatie de foraj dotata cu Top Drive cu sarcina mai mica de 200 Tf, conform 
prevederilor caietului de sarcini.  

Solicitare clarificare 2: 
Este acceptata folosirea instalatiei de prevenire (DF+VH) 13 5/8" x 210 bar echipata cu mosoare 

de legatura si adaptere necesare, in locul instalatiei de prevenire (DF+VH) 11" x 210 bar, pentru saparea 
sondei?  

Raspuns 2: 
 Se accepta folosirea instalatiei de prevenire (VH + DF) 13 5/8” “ x 210 bar echipata cu mosoare 
de legatura si adaptere necesare cu respectarea prevederilor API STD 53.  

 
Solicitare clarificare 3: 
Este acceptata garnitura de foraj 4", pentru saparea sondei?  

Raspuns 3: 
 Se accepta utilizarea garniturii de foraj de 4”, daca se respecta limita de tragere admisibila 
prevazuta in caietul de sarcini. 
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Solicitare clarificare 4: 
Va rugam sa acceptati ca plata unor echipamente si materiale mentionate in art. 13.7 din contract 

sa fie efectuata imediat dupa livrarea, receptionarea si predarea pe baza de proces verbal. Ne referim la 
burlane tubaj, acccesorii coloana, cap coloana, cap eruptie. 

Raspuns 4: 
 Plata echipamentelor si materialelor mentionate in art. 13.7 din contract se va efectua dupa 
livrare, receptionare si predarea acestora pe baza de proces verbal cu atasarea documentelor justificative 
de provenienta si calitate.  

Solicitare clarificare 5: 
Deoarece o parte semnificativa din lucrari sunt executate prin intermediul unor subcontractanti 

de specialitate, va rugam sa eliminati din Fisa de date a achizitiei sectiunea V.4. Capacitatea tehnică 
si/sau profesională, Informaţii privind subcontractanţii, cerinta conform careia "Nu este permisă 
subcontractarea a mai mult de 50% din valoarea contractului fără TVA". Solicitam aceasta intrucat 
totalul serviciilor executate de terti depaseste 50% din valoarea ofertei. 

Raspuns 5: 
 In urma analizarii devizelor va comunicam faptul ca se reformuleaza cerinta prevazuta la 
sectiunea V.4. Capacitatea tehnică și/sau profesională, Informații privind subcontractanții, astfel: "Nu 
este permisă subcontractarea a mai mult de 80% din valoarea contractului fără TVA". 

Solicitare clarificare 6: 
Avand in vedere ca pentru achizitia diverselor echipamente solicitate in caietul de sarcini 

(burlane tubaj, acccesorii coloana, sape, cap coloana, cap eruptie), furnizorii solicita achitarea unui 
avans inainte de introducerea echiparnentelor in fabricatie, solicitam sa se amendeze prevederile 
contractuale in sensul acordarii unui avans de 30 % din valoarea contractului si garantarii returnarii 
avansului printr-un instrument de garantare emis de catre o societate de asigurare. Solicitam aceasta 
pentru a putea achita la randul nostru avansul catre furnizori, asfel incat livrarile de echipamente sa 
poata fi facute in termen util si sa nu existe intarzieri in desfasurarea lucrarilor. Facem prezenta 
solicitare avind in vedere prevederile art. 4 din Hotărărea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea 
acţiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăţi in 
avans din fonduri publice, care prevede ca instrumentul de garantare poate fi emis in conditiile legii de o 
societate bancară sau de o societate de asigurări. 

Raspuns 6: 
Avand in vedere ca achizitia in cauza nu se supune prevederilor Legii nr. 99/2016, potrivit art. 40 care 
prevede faptul ca “Prezenta lege nu se aplică contractelor atribuite de entitățile contractante având ca 
obiect activități efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale”, atribuirea acestei achizitii se 
desfasoara dupa procedura interna. Ca atare entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a stabili modul 
de constituire a garantiei de buna executie si a valorii avansului. Prin urmare se accepta constituirea 
garantiei de buna executie doar in formele care au fost precizate in Fisa de Date a achizitiei, respectiv 
prezentarea unei scrisori de garantie bancara. Cuantumul avansului acordat va fi de maxim 30%. 

Solicitare clarificare 7: 
Va rugam sa ne comunicati daca este obligatorie cotarea cantitatilor de sape asa cum sunt 

prezentate in caietul de sarcini sau ofertantul poate sa-si faca propria estimare a necesarului de sape, 
inclusiv varianta de inchiriere. 

 
 
 



 3

Raspuns 7: 
 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 8: 
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). 

Raspuns 8: 
 Anexele ofertei tehnice pentru fluide de foraj propuse in cadrul ofertei: fise tehnice, fise de 
calitate, certificate, simulari pot fi prezentate in format electronic. 

Solicitare clarificare 9: 
Avand in vedere ca termenul de livrare al burlanelor este de aprox. 10 luni, solicitam actualizarea 

graficului de executie al proiectului cu inceperea "Fazei 1" la minim 300 de zile de la semnarea 
contractului. 

 
Raspuns 9: 

 Durata contractului va ține cont de termenele de livrare pe care le veți prezenta la momentul 
ofertării/semnării contractului. Graficul de execuție va fi actualizat pe baza unor documente justificative 
de la furnizorul de burlane atașate documentației, fara a depasi 10 luni. 

Solicitare clarificare 10: 
Va rugam sa acceptati utilizarea unui prevenitor 13 5/8" x 350 bar cu adapterele necesare pentru 

montarea pe capul de coloana prevazut in proiect. 

Raspuns 10: 
 Se accepta utilizarea unui prevenitor 13 5/8" x 350 bar cu adapterele necesare pentru montarea 
pe capul de coloana prevazut in proiect cu respectarea prevederilor API STD 53. 

 
Solicitare clarificare 11: 
Avand in vedere ca configuratia burlanelor de 9-5/8" este neobisnuita (conexiune Premium si 

etansa la gaze pe un material subtire si cu grad de otel J55), exista posibilitatea lnlocuirii acesteia cu o 
conexiune BTC, mai simpla si mai fezabila din punt de vedere economic?  

Raspuns 11: 
 Se accepta ofertarea burlanelor cu conexiune BTC cu respectarea minimului celorlalte cerinte din 
caietul de sarcini. 

Solicitare clarificare 12: 
Se accepta IP 13 5/8 in x 350 bar (DF 13 5/8 x 350 cu un set bacuri fixe, bacuri total si VH 13 

5/8 in x 350 bar, cu mosor 13 5/8 in x350 bar x11 in x 210 bar? 

Raspuns 12:  
Se accepta IP 13 5/8 in x 350 bar (DF 13 5/8 x 350 cu un set bacuri fixe, bacuri total si VH 13 5/8 in 

x 350 bar, cu mosor 13 5/8 in x 350 bar x11 in x 210 bar cu conditia respectarii prevederilor API STD 53. 
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Solicitare clarificare 13: 
Se accepta instalatiede prevenire IP 9 in x 350 bar — DF + VH = si mosor 9 in x 350 bar x 11 in x 

210 bar tip UPETROM? 

Raspuns 13: 
 Se accepta instalatie de prevenire IP 9 in x 350 bar — DF + VH = si mosor 9 in x 350 bar x 11 in 
x 210 bar tip UPETROM cu conditia respectarii prevederilor API STD 53. 

Solicitare clarificare 14: 
Se accepta manifold 2 in x 3 in x 350 bar echipat cu duza telecomandata si o duza manuala, tip 

UPETROM? 
 
Raspuns 14: 

 Se accepta manifold 2 in x 3 in x 350 bar echipat cu duza telecomandata si o duza manuala, tip 
UPETROM cu conditia respectarii prevederilor API STD 53. 

Solicitare clarificare 15: 
Ce conexiune are Packerul 51/2 in, inclusiv niplele de fixare si reductiile, valva de circutaie 

laterala? 
 
Raspuns 15: 

 Conexiunile pentru packer, niple, reductiile si valva de circulatie laterala sunt 2 7/8” EUE. 
 
Solicitare clarificare 16: 
Se poate oferta carotiere mecanice cu tub metalic? 

Raspuns 16: 
 Nu se pot oferta carotiere mecanice cu tub metalic, doar cu tub de aluminiu. 

Solicitare clarificare 17: 
  Se accepta tubing 27/8 Xj55 x5,512 mm cu conexiune Ranforce — TE 2? 
 

 Raspuns 17: 
 Se accepta ofertarea tevilor de extractie 2 7/8 x J55 x 5.51 EUE. 

Solicitare clarificare 18: 
Se accepta burlane 9 5/8 in x 8,94 mmx J55 cu conexiune BTC sau LTC?  
 
Raspuns 18: 

 Se vor oferta burlanele cu conexiune BTC sau LTC cu conditia respectarii minimului celorlalte 
cararcteristici tehnice evidentiate in caietul de sarcini. 

Solicitare clarificare 19: 
Se accepta ofertarea instalatie de foraj fara ofertarea indicatorului TOTCO? (Anexa 8) 

Mentionam ca in durata de realizare a fazelor (Harta normative) nu este alocata durata pentru marsurile 
cu acest echipament.  

Raspuns 19: 
 Se accepta ofertarea instalatiei de foraj fara ofertrea indicatorului TOTCO. 

Solicitare clarificare 20: 
Avand in vedere ca unele instalatii de foraj nu sunt construite din productie cu pene automate, 

acestea fiind un real pericol privind siguranta garniturii de foraj, este acceptabila ofertarea fara pene 
automate de prajini?  
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Raspuns 20: 

 Se accepta ofertarea instalatiei de foraj fara pene automate. 

Solicitare clarificare 21: 
Avand in vedere ca burlanele de tubaj sunt asigurate de catre Benficiar, este acceptabila ofertarea 

fara protectoare de burlane tip Klepo?  

Raspuns 21: 
 Se accepta ofertarea fara protectoare tip Klepo, cu conditia protejarii filetelor burlanelor in 
timpul manevrarii si in timpul tubajului. 

Solicitare clarificare 22: 
Va rugam precizati sursa si distanta exprimata in km pentru care se va cota transportul de apa cu 

cisterna?  
Raspuns 22: 

 Distanta  este de 20 km dus intors, de la cea mai apropiata sursa contorizata.  

Solicitare clarificare 23: 
Referitor la "Ajustarea pretului contractului" va rugam sa ne comunicati baza legala pentru care 

in formula de ajustare ati folosit indicele de cost in constructii total- ICC, diseminat de catre institutul 
National de Statistica (INS) prin publicatii oficiale.  

Raspuns 23: 
 Având în vedere impactul general, de interes major, asupra activităţii de realizare a investiţiilor, 
entitatea contractanta a considerat oportuna aplicarea unei formule pentru ajustarea preţului contractului, 
pentru asigurarea realizării investiţiilor în condiţii de eficienţă şi eficacitate şi egalitate de tratament. 

 Astfel in determinarea formulei,a indiciilor utilizati, care se va aplica in vederea ajustarii valorii 
solicitarii de plata entitatea contractanta s-a raportat la prevederile OUG 47/14.04.2022. 

 S-a considerat potrivit a se utiliza indicele de cost in constructii deoarece contractul de „Lucrări 
pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda de explorare 1 Bradeni” este considerat 
contract de lucrari la cheie. 

 Precizam ca achizitia in cauza nu se supune prevederilor Legii nr. 99/2016 cu completarile si 
modificarile ulterioare, art. 40 “Prezenta lege nu se aplică contractelor atribuite de entitățile contractante 
având ca obiect activități efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale.”  Entitatea contractanta 
nu are obligatia a se raporta la o anumita  baza legala in alegerea indiciilor pe care ii  utilizeaza in 
formula de ajustare. 

Solicitare clarificare 24: 
Care este sfera „riscurilor asumate” la care se refera dispozitiile art. 15.1 din modelul de 

contract?  

Raspuns 24: 
 Sfera “riscurilor asumate” cuprinde toate riscurile aferente executiei lucrarii conform caietului de 
sarcini si ale proiectului tehnic de executie. 

Solicitare clarificare 25: 
Care este, in acceptiunea dvs., corelatia dintre prevederile art. 15.1 din modelul de contract, care 

fac referire Ia „riscuri asumate", pe de a parte, si prevederile art. 9.1, care se refera la executarea, 
finalizarea si intretinerea lucrarii ,,pe riscul" executantului, pe de alta parte?  
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Raspuns 25: 
 Art. 9.1 se coroborează cu art. 15.1. din contract în sensul că executantul este obligat să 
finalizeze lucrarea conform prevederilor caietului de sarcini si ale proiectului tehnic de executie pe riscul 
său. Dacă în decursul derulării lucrărilor se produce un eveniment, care impune modificarea caietului de 
sarcini si implicit a proiectului tehnic de executie prin realizarea unei reproiectari si continuarea 
lucrarilor este solicitata de catre Romgaz, acesta (Romgaz) va suporta cheltuielile suplimentare generate 
de reproiectare. 

Solicitare clarificare 26: 
Care este ratiunea pentru care nerealizarea vitezelor mecanice de foraj din cauza executantului - 

care constitute o ipoteza exceptata potrivit art. 15.1 - indreptateste executantul sa solicite prelungirea 
termenului de executie a lucrarilor?  

Raspuns 26: 
 Rațiunea pentru care nerealizarea vitezelor mecanice de foraj din cauza executantului nu este 
acceptata ca ipoteză potrivit art. 15.1, este aceea că executantul are posibilitatea de a alege regimul de 
foraj in limitele caietului de sarcini. 

Solicitare clarificare 27: 
 Este admisibila acea oferta care coteaza financiar o valoare superioara valorii estimate prevazute 
de art. 11.1.3) din Documentatia de Atribuire, in contextul aplicatiunii prevederilor art. 40 alin. (1) din 
Legea nr. 99/2016 deoarece sonda in cauza este una de explorare?  

Raspuns 27: 
 NU este admisibila oferta care coteaza financiar o valoare superioara valorii estimate. 
Mentionam ca entitatea contractanta aplica formula de ajustare de pret incepand cu prima solicitare de 
plata. 

Solicitare clarificare 28: 
 Avand in vedere ca operatia de montare coloana de protectie 20" x 50 m, va fi executata de catre 
un subcontractor de specialitate declarat, va rugam sa precizati dacă in locul devizului cuprins in cadrul 
lucrarilor de suprafata la Careul de foraj este posibila prezentarea ofertei subcontractorului de 
specialitate. 

 
Raspuns 28: 

 Se poate atasa oferta subcontractorului de specialitate. 

Solicitare clarificare 29: 
 Va rugam sa precizati daca, in cadrul numarului de sape ofertate, stabilit de caietul de sarcini, 
ofertantul poate cota inclusiv sape inchiriate?  

Raspuns 29: 
 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 30: 
 Va rugam precizati distanta exprimata in km pentru care se va cota transportul de burlane pentru 
5 1/2 in ?  
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 Raspuns 30: 
 Transportul burlanelor se va cota de la Sectia Deleni.  

Solicitare clarificare 31: 
 Va rugam sa precizati daca se accepta ca marsul cu rotovert si perii sa fie executat cu Tubingul 
2.7/8" ofertat si reductii de legatura la rotovert, fixare in piatra, cupa F, fara a utiliza PG 3.1/2" si PF 
2.3/8.  

Raspuns 31: 
 Se poate executa marsul cu rotovert si perii pentru curatire coloana 5 ½” folosind tubingul 2 7/8“ 
ofertat cu asigurarea reductiilor de legatura necesare formarii ansamblului de curatare. 

Solicitare clarificare 32: 
 Va rugam sa confirmati, conform CS pag nr 6 ca asigurati reductii de mare rezistenta pentru 
packer.  
(Conform Anexa 3 Beneficiartul asigura packer 51/2 complet echipat, iclusiv niple de fixare si reductii, 
pag. 6 CS). Mentionam ca la pagina 27 din formulare se solicita: reductii de mare rezistenta = 4 buc  

Raspuns 32: 
 La momentul introducerii packerului, beneficiarul va asigura reductiile necesare. 

Solicitare clarificare 33: 
Va rugam sa precizati daca, la stabilirea valorii estimate, tarifele de operare cu instalatia pentru 

foraj si probe, montaj si demontaj instalatie de foraj au fost actualizate la nivelul anului 2022. 
 
Raspuns 33: 

 Avand in vedere ca proeictul sondei s-a finalizat in a  doua parte a anului 2022, continutul 
acestuia este actualizat. 

Solicitare clarificare 34: 
 Va rugam sa precizati unde se va cota chiria laboratorului si asistenta tehnica pentru probe la 
care se face referire in CS pag. 45, intrucat acestea nu se regasesc in formularul F3 aferent probelor de 
productie.  

Raspuns 34: 
 Conform Deviz General, cap. 6: Cheltuieli pentru darea in exploatare (probe de producție), la 
întrebările adresate cu privire la chiria laboratorului si asistenta tehnica pentru probe la care se face 
referire in CS pag 45, acestea nu se licitează. 

Solicitare clarificare 35: 
 In cazul raspunsului afirmativ la intrebarea precedenta, va rugam sa precizati numarul de zile 
care va fi cotat pentru serviciile respective.  

Raspuns 35: 
 Conform Deviz General, cap. 6: Cheltuieli pentru darea in exploatare (probe de producție), la 
întrebările adresate cu privire la chiria laboratorului si asistenta tehnica pentru probe la care se face 
referire in CS pag 45, acestea nu se liciteaza. 

Solicitare clarificare 36: 
 Va rugam sa precizati daca valoarea materialelor de siguranta se va include in valoarea ofertata 
sau oferta va include doar transportul acestora la sonda.  

 
Raspuns 36: 

 Valoarea stocului de siguranta la fluidele de foraj cat si transportul acestora poate fi inclusa in 
valoarea totala, acesta fiind un stoc intangibil care are rolul de a permite reactii in situatii limita. In cazul 
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necesitatii folosirii acestor produse, decontarea se va face functie de situatie si doar dupa confirmarea 
unei realitati geologice diferite. 

Solicitare clarificare 37: 
Avand in vedere ca configuratia burlanelor de 9-5/8" este neobisnuita (conexiune Premium si 

etansa la gaze pe un material subtire si cu grad de otel J55), exista posibilitatea inlocuirii acesteia cu o 
conexiune BTC, mai simpla si mai fezabila din punct de vedere economic?  

 
Raspuns 37: 

 Se vor oferta burlanele  cu conexiune BTC sau LTC cu conditia respectarii minimului celorlalte 
cararcteristici tehnice evidentiate in caietul de sarcini. 

Solicitare clarificare 38: 
Va rugam sa ne comunicati formularul de oferta financiara pentru carotaj mecanic asa cum este 

prezentat in „Harta normativa faza a II-a”. 

Raspuns 38: 
 Atasat prezentei regasiti formularul de oferta financiara pentru operatia de carotaj mecanic. 

Solicitare clarificare 39: 
Va rugam sa ne comunicati formularul de oferta financiara pentru cimentarea coloanelor. 
 
Raspuns 39: 

 Deoarece operatia de cimentare se va afla sub apanajul Romgaz, din acest motiv nu se mai 
regasesc formularele de oferta financiara pentru cimenatarea coloanelor. 

Solicitare clarificare 40: 
 Va rugam sa ne comunicati formularul de oferta financiara pentru „PR0BAREA STRATELOR 
PUNEREA ÎN PRODUCŢIE" conform „Evaluarii duratei de probare a stratelor" 

 
Raspuns 40: 

 Avand in vedere ca probele de productie se vor face cu SIRCOSS, dumneavostra ofertati 
conform caiet de sarcini “Fluid de perforare, pachete spalare si separare”.  

 
Cu stimă, 
 

Director General, 
Razvan POPESCU 

 
 

Dir. Directia Achiziţii,                                                Sef Serv. Achiziţii Licitatii), 
  Leonard Ionuţ LUPA                                     Cecilia BOLCHIS 
 
 
          Intocmit, 
 Liliana DELICEANU 


