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Ref: Proiect “CHEAP Tarnlţa - Läpuşteştl"
In scopul Iuării unei decizii cu privire Ia avizarea Acordului de principiu privind realizarea
proiectului CHEAP Tamiţa Lăpu$eşti, şí in urma analizării documentelor, materialelor şi
argumentelor puse Ia dispozIţIe de către Conducerea executivů a ‚ROMGAZ S.A., Consiliului
de Administraţie şi ţinärid cont totođatä de impactul strategic asupra dezvoltărIi activitáţji
societăţii, ca urmare a anallzei inteme efectuate, Consiliul de Administraţie aI bROMGA2
S.A. a stabilit, în şedinţa din data de 10 februarie 2014, urmätoarefe:
-

—

—

S.A. Ia Proiectul “CHEAP Tarniţa
a) avizarea participării S.N.G.N .„ ROMGAZ'
Läpuşteşti", prIn majorarea capltalulul social aI companiei de proiect, in conformitate cu
mecanismul şi coridiţifle de mai jos:

-

—

-

-

participarea IROMGAZ» S.A, in proiect, se va realiza etapizat, astfel incät,
plata în contul acţiunilor care fac obiectul majorärii de capital sä fie etéctuată in
concordanţă cu etapele de realizare ale proiectului;
&A, se va face In condiţiile prezentării de către
participarea ROMGAZ"
průiect
a unui grafic de realizare a proiectului (cu menţionarea
Compania de
care
Ia baza continuäiii acestuia, după fiecare etapă), iar
sta
vor
Iivrabilelor
SA
Ia dispoziţia companiei de proiect sumele necesare
va
pune
ROMGAZ
(in conformitate cu cota sa de participare) pentru realizarea fiecărei etape;
in situaţia în care Compania de proiect va avea în vedere actualizarea studiului
1 S.A. va vărsa in contul đe
de fezabilitate, aceasta va solicita, iar ‚IROMGAZ
capital social al companiei, pro rata, suma aferentă acestei etape. Acelaşi
mecanism este aplicabil şi in cazul unor etape ulterioare, cum ar fi activităUle de
implementare ale proiectului (servicii de consultanţă in domeniul comercial,
jundic, fiscal, etc);
S.A, la acest proiect se va efectua, după mecanismul
participarea ROMGAZ
1 iar în
până
mai
1
sus
la concurenţa sumei prevăzute in Acordul de Principiu
dat
urma şi pe baza rezultatelor obţinute de Compania de proiect pănă Ia acel
1 se va reahza o evaluare intemă care va fundamenta investiţiile
moment
ulterioare ale ‚ROMGAZ S.A, in acest prolect;
—

—

—

-

—

-

—

—
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acvnnaí major:tar. Sů
) sa se şol cte Deparzamentulu oentru Energie r calitate de actualizarea
StudiuL de
de
proiect
Compan'e
S
.k
Tarniţa
Hidro
Socetátii
dispuna
—

fezabibtate şi completarea acestuia c un swdiu de piatá care sa ţină cont de
regementarile n vigoare. de nocesitaţile pieţei si caro să dea o magine mai clarä
asupra oportunităţh investiţei Consilíul de administraţie constderâ necesar ca studiul de
un plan de acţiune care sa cuprinda toate
piaţă sJ fie însoţit de un rnodel de ataceri
etapele retevante de Ia fezahil!tate Ia execuţ.e. pntru care este ľDPCÍ!OS necesara O
dec;zie a actorarílcr, si care sa adjca .r ;U dc valoare ueritru actionor soci&tăţ oe
termen mediu si lung
c) coristituirea capttaluiui social al Cumparitei de proiect trebuie facutä etapizat in
corcordanţă cu necesitătIe de finantare, dupä parcuigerea fiecare etape relevante dir
Planul de acţ'une pentru a nu se blaca sume importante din cupitalurile actionarűor;
d) :mputernicirea directorului general pentru semnarea Acorcijlui de nr;ncpu in cadrul
condit:le men:ionaze ma, sus
Proiectuluľ CHEAP Tami;a Lăa'ştesti
-

întrucât
Se mpun€ actualizarea StudLluę de Fezabililate iuand in considerare cá ĺorma usá îa
S.A, preci.eazá faptul că rvestWa poate L realízatä
dispoziţia S N.G N. ROMGAZ
Rentabllitate este de 12 8% rsta de actualizare este
de
avănd in vedere cä Rata tnternă
este 786 milioane Euro sŢ un rapori
Ăctualizatä
de 1O%, Valoarea Neta
e calcuîat ca raport între Valoarea Netă
profitabiHtat
1
de
lridicele
si
l
beneficiufcostl
Actualizată şi Valoarea Actuaüzată a lnvestíţoi este de 66%
are a investţiei este dc 34 ani
t
2 Durata estimata de recupe
3 Se impune reqlementarea tarfe!or plätihiie către Ăoeie R.imárie inclusiv prin
rnooificarea legrslatŕe in vigoae dacá este cazuL
4. Este necesarâ reunalizarea cadrului Iegislativ şi de raglernentare aplicabil acestui
obiectiv i eventual modIficarea acesteia, precum şi o coreiare a puterii nsta!ate din
regenerabile uand Tii consideçare cä acest prorect are destinaţja de prelunre a vărfurilor
de sarcin
5 Se mpine clarificarea activjrii acćstui operator pe piata Centralizatä a Contracteor
bitaterale, ritrucât din studł retese cá proicctul Tamíţa şi propune sä activeze numa
pe piaţa de echilibrare prin vânzarea de energie electricä. pe pioţa SPOT prin vănzare şi
cumpărare de energie electricâ precum si pe piaţa serviciilcr tehnolog'ce de sistem prin
vánzarca de rezervă de regk secundar si tediar rapid (STS)
6. Luánd in considerare fapti cä Sucursala de Producţie Energe Electíicä Iernut va acUa
pe aceieasi piee ca ce!e de mai sus. ca atsre o parte di pieţele SPOT Echihbrare şi
STS vor fi diininuate se impune coroborarea permanenta a evolutiei acestor pieţo cu
cele ce pot fi accesate şi de cätre Suçursala de ProrJuctie Energie Electrică ternut

In te.rneul pevederilor egale şi sta1utar n vigoare, inaintâm spre anaLzá si de.cize Adunarii
generaie a actionanlor S N G N ROMGAZ S.A. deu;ziile Consiliulu
raport cu p-articiparea socetaţii ta Froectul CHEAP Tamiţa UpLIŞtEŞII
-

-
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