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14.06.2019 

 

COMUNICAT 

SNTGN Transgaz  SA a semnat astăzi contractul sectorial de produse privind achiziția 

de ”Unități de Comprimare – Compresoare centrifugale acționate cu turbine pe gaz” 

 

În data de 14 iunie 2019, la sediul Reprezentanței din București, SNTGN TRANSGAZ SA, prin 

domnul director general ION STERIAN, a semnat cu ofertantul declarat câștigator în urma 

evaluării ofertelor, Asocierea SUTECH SRL (Lider)-SOLAR TURBINES EUROPE SA 

(asociat), contractul sectorial de produse nr. 604 privind achiziționarea de”Unități de 

Comprimare – Compresoare centrifugale acționate cu turbine pe gaz”.  

 

Din partea Asocierii SUTECH SRL, contractul a fost semnat de directorul general, domnul 

GABRIEL BUCUR iar din partea SOLAR TURBINES EUROPE SA, de domnul WALTER JOZEF P. 

BERRE, Managing Director. La eveniment au participat și reprezentanți ai managementului 

executiv al companiei. 

 

Procedura de achiziție având ca obiect achiziționarea de GRUPURI DE COMPRIMARE – 

COMPRESOARE CENTRIFUGALE ACȚIONATE CU TURBINE PE GAZE necesare pentru 

execuția proiectului „Dezvoltări ale SNT în zona de Nord – Est a României în scopul 

îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de 

transport spre Republica Moldova“, a fost demarată în platforma SEAP, pe site-ul 

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, având numărul anunţului de participare: 

CN1004894/09.10.2018 și pe site-ul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene dedicat achizițiilor 

publice din Europa, TED (Tenders Electronic Daily), http://ted.europa.eu,  sub numărul 

 anunţului de participare: JO/S192 435024 din 05/10/2018. Data limită de depunere a 

ofertelor a fost 19.12.2018. 
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Preţul Contractului, respectiv preţul Produselor livrate este de 139.507.161 lei, la care se 

adaugă TVA, conform prevederilor legale. Durata contractului este de 36 de luni de la data 

intrării în vigoare a Contractului iar termenul de livrare a produselor este de 8 luni pentru 

primele 2 Unități de Comprimare, respectiv 10 luni pentru următoarele 2 Unități de 

Comprimare. 

 

Pentru derularea Proiectului „Dezvoltări ale SNT în zona de Nord – Est a României în 

scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării 

capacităților de transport spre Republica Moldova“, SNTGN Transgaz SA a accesat 

fonduri europene prin Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management 

pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AMPOIM), prin semnarea contractului 

de finantare nr. 226/22.11.2018, cod SMIS 2014+ 122972.  

 

SNTGN Transgaz SA Mediaș este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport 

(SNT) gaze naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, 

acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și 

internațional al gazelor naturale și dispecerizarea gazelor naturale, precum și cercetarea și 

proiectarea în domeniul specific activității sale, cu respectarea cerințelor legislației 

europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă 
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