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Către, 

Adunarea Generală Ordinară  a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. 

 

APROBAT 

Director General 

Constantin Adrian Volintiru 

 

NOTĂ 

privind aprobarea 

incheierii Actului Aditional nr. 13/2020 la contractul de vanzare gaze nr.8/2016 

incheiat cu S Electrocentrale Bucuresti SA 

 

 

Scurt istoric 

Incepand cu data de 29 iulie 2016, pana in luna septembrie 2020 relatia comerciala 
dintre SNGN Romgaz SA Medias si S. Electrocentrale Bucuresti SA in ceea ce priveste 
livrarea de gaze naturale cu destinatie NC s-a derulat/se deruleaza in baza contractului 
de vanzare gaze naturale nr.8/2016 si a actelor aditionale succesive (nr.1-nr12). 

 Avand in vedere : 

 Incheierea pronunțată in data de 06.10.2016 de către Tribunalul Bucuresti – Secția 

a VII a Civila, in dosarul nr. 35304/3/2016, in temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, 

prin care s-a dispus deschiderea  procedurii generale a insolventei împotriva debitorului 

ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A; 

 Contractul nr. 8/2016 completat cu acte aditionale – privind furnizarea gazelor 

naturale aflat in derulare in perioada iulie 2016 – septembrie 2020; 

 Art. 77 din Legea 85/2014 coroborat cu prevederile art. 5 alin. (1) pct. 10 din Legea 

85/2014; 

 Hotarârea definitiva nr. 1239/14.07.2017 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – 

Sectia a VI a Civila in dosarul nr. 35304/3/2016; 

 In relatia contractuala dintre ROMGAZ si ELCEN, incepand cu data 

deschiderii procedurii generale a insolventei impotriva ELCEN, sunt incidente prevederile 

art. 77 alin. (1) din Legea 85/2014, iar pe cale de consecinta in perioada de observatie si 

in perioada de reorganizare a ELCEN, ROMGAZ are obligatia de a nu schimba, refuza ori 

intrerupe temporar furnizarea gazelor naturale catre ELCEN.Plecand de la aceasta 

obligatie a neintreruperii temporare a gazelor naturale in perioada de observatie si in 

perioada de reorganizare a ELCEN, relatia contractuala dintre ROMGAZ si ELCEN s-a 
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prelungit de drept, fiind formalizata prin acte aditionale succesive prin care au fost 

convenite cantitiiile de gaze naturale pentru fiecare an gazier in parte si pretul acestui 

produs.  

 In perioada iunie 2020 reprezentantii celor doua societati au negociat 

prelungirea livrarilor de gaze naturale categoria NC si PET, negocieri soldate cu incheierea 

contractului de vanzare gaze naturale PET nr.VG35/2020 pentru perioada iulie 2020 – 

septembrie 2021. Pentru categoria de gaze NC s-a trimis de catre SNGN Romgaz SA 

Medias in atentia S Electrocentrale Bucuresti SA proiectul de act aditional nr.13/2020 la 

contractul de vanzare gaze nr.8/2016, proiect asumat si semnat de S Electrocentrale 

Bucuresti SA. ,tinand cont de prevederile legii insolventei (85/2014) si de calitatea de 

captiv pe care S. Electrocentrale Bucuresti SA o are in virtutea hotararii instantelor de 

judecata. 

In acest context, livrarile de gaze naturale catre S. Electrocentrale Bucuresti SA se 

deruleaza pe aceleasi prevederi contractuale existente in vigoare la momentul declararii 

starii de captiv, singurul element contractual negociat fiind pretul de livrare al gazelor 

naturale. 

 

Situația actuală 

La data prezentei livrarile de gaze naturale catre S Electrocentrale Bucuresti SA se fac in 

baza prevederilor contractului de vanzare gaze naturale nr.8/2016. De la intrarea in 

insolventa, pana la momentul acesta S Electrocentrale Bucuresti SA nu inregistreaza 

datorii restante privind contravaloarea gazelor naturale livrate de SNGN Romgaz SA 

Medias. 

 In perioada contractuala (octombrie 2019 - septembrie 2020) pana la data prezentei 

SNGN Romgaz SA a facturat catre S Electrocentrale Bucuresti SA contravaloarea gazelor 

livrate pana in luna iunie 2020 inclusiv, valoarea acestor gaze fiind de 362.899.239,52 lei. 

Din aceasta valoare s-a incasat suma de 261.827.802,41 lei, diferenta de 101.071.437,11 

lei reprezentand contravaloarea facturilor emise si neajunse la scadenta.  

 Valoarea estimativa a actului juridic ce se intentioneaza a se incheia este de 

441.962.483,20 lei. Valoarea actelor juridice incheiate (contractul de vanzare gaze Nr. 

VG35/2020)/se doresc a se incheia (Actul aditional nr.13/2020 la contractul nr.8/2016) cu 

S Electrocentrale Bucuresti SA pentru perioada iulie 2020 – septembrie 2021 este de 

aproximativ 902.346.534,43 lei, respectiv depaseste pragul valoric stipulat de OUG 

109/2011 

 

 

Propuneri  

 

Având în vedere:  

informațiile prezentate mai sus privind incheierea Actului Aditional nr. 13/2020 la 

contractul de vanzare gaze nr.8/2016 incheiat cu S Electrocentrale Bucuresti SA 
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 prevederile legale OUG 109/2011 Art.52 alin.1 

 precizăm faptul că sunt întrunite toate condițiile legale și sumele/valoarea se 

încadrează / sunt prevăzute în B.V.C. 2020 aprobat. 

 

supunem spre aprobare de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a următoarei 

propuneri de hotărâre: 

 

Adunarea Generală Ordinară  a Acționarilor aprobă incheierea Actului Aditional nr. 

13/2020 la contractul de vanzare gaze nr.8/2016 incheiat cu S Electrocentrale 

Bucuresti SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director Directia Comercializare Energie   

        Vasile Ciolpan  

 

 

 


