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PROCEDURA INTERNA PRIVIND ACHIZITIA DE GAZE NATURALE 

DESTINATE FURNIZARII REGLEMENTATE 

conform art. 143 alin. (1) lit. a/1 din Legea nr. 123/2012 

Aprobata in sedinta Consiliului de Administratie  

din data de 20.04.2018 

 

I. Dispozitii generale 

  
1. Prezenta procedura  reglementeaza  cadrul unitar pentru pregatirea si 

desfasurarea procesului de achizitie a gazelor naturale destinate furnizarii 

reglementate, pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu gaze naturale si 

acoperirea consumului clientilor casnici, asigurând în acelaşi timp, tratamentul egal 

şi nediscriminatoriu al participanţilor la procedura de achiziţie a gazelor naturale, 

în calitate de ofertanţi.  

 

2. Intregul proces de achizitie se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:   

a) nediscriminarea; 

b) tratamentul egal; 

c) recunoasterea reciproca; 

d) transparenta; 

e) proportionalitatea; 

f) eficienta utilizarii resurselor financiare ale societatii, prin minimizarea costului 

resurselor alocate;  

g)   realizarea in timp util a achizitiei. 
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 II. Modalitati de pregatire si organizare a procedurii de achizitie 

3.  Achizitia de gaze naturale se realizeaza prin  urmatoarea modalitate: 

 - CEREREA DE OFERTA  

 

4. Cererea de oferta este procedura utilizata pentru achizitia gazelor naturale si se 

desfasoara dupa urmatoarele reguli de selectie prestabilite:  

a.  Stabilirea a minim 5 potentiali ofertanti, selectati  dintre furnizorii importanti si 

eligibili de pe piata interna a gazelor naturale; 

b. Intocmirea si transmiterea documentatiei de achizitie, care contine: 

- invitatia de participare la procedura cerere de oferta achizitie gaze naturale, in 

care se va preciza data limita de depunere a ofertei;  

- cantitatile de gaze naturale lunare estimate a fi consumate, atat pentru piata 

reglementata cat si pentru piata libera; 

- principalele clauze contractuale, referitoare la: pret, modalitate si termen de plata, 

servicii transport si inmagazinare, perioada, garantii,  dezechilibre, etc;   

c. Primirea ofertelor;  

d. Verificarea si evaluarea financiara si comerciala a continutului ofertelor primite; 

e. Declansarea procedurilor de negociere  financiara si comerciala cu ofertantii 

selectati;  

f. Luarea deciziei privind desemnarea ofertei castigatoare, conform criteriului 

pret/calitate servicii cel mai bun, de catre directorul general/CA al societatii.  

g. Transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii de selectie catre  

ofertantii participanti, in maxim 5 zile de la data stabilirii ofertei castigatoare.  

h. Incheierea contractului cu ofertantul  declarat castigator.  

 

5. Toate documentele se vor intocmi in forma scrisa si se vor inregistra atat in 

momentul transmiterii cat si in momentul primirii. Comunicarile se vor efectua prin 

curier, fax, e-mail.  



 3 

6. Documentatia de achizitie se va elabora de catre departamentul de specialitate 

din cadrul societatii TULCEA GAZ S.A. ( Compartiment achizitii – Serv. 

Economic – Comercial ) si va fi aprobata de catre directorul general inainte de 

inceperea procedurii de atribuire.  

 

 

 


