Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România

Nr. 37466/4 noiembrie 2021
Catre :

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

Informare :

privind prelungirea Contractului de vânzare-cumpărare a gaze naturale
nr.VG32/2020 încheiat cu SC Electrocentrale Constanța SA, prin semnarea
Actului adițional nr.1/2021

SC Electrocentrale Constanța SA este producător de energie termică și apă caldă, asigurâd
consumul populației municipiului Constanța și a agenților economici racordați la sistemul
centralizat de alimentare cu energie termică şi apă caldă din municipiul Constanța.
Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a civilă, prin Sentinţa civilă nr.1291 din 17 septembrie 2019
„Constată aplicabilitatea prevederilor art.77 alin.(1) din Legea 85/2014 în privinţa SNGN
Romgaz SA Mediaş ca şi creditor indispensabil şi, corelativ, calitatea de consumator captiv a
debitoarei SC Electrocentrale Constanţa SA”.
Prin urmare, „Obligă pârăta [N.R. SNGN Romgaz SA] să nu schimbe, să nu întrerupă ori să nu
refuze temporar furnizarea gazelor naturale către debitoarea SC Electrocentrale Constanţa
SA”.Art.771 din Legea nr.85/20142 stabilește în sarcina creditorului, în speță SNGN Romgaz SA,
obligativitatea neîntreruperii serviciului de furnizare gaze în cazul în care debitorul este declarat
consumator captiv.
Relațiile contractuale dintre SNGN Romgaz SA (Romgaz) și SC Electrocentrale Constanţa SA
(ELCEN Constanța), în ceea ce privește livrarea gazelor naturale, s-au derulat începând cu 1 iulie
2020 în baza Contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr.VG32/2020, cu
valabilitate din data de 1 iulie 2020 până în data de 1 octombrie 2021.
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„Art.77. (1) Orice furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice sau altele
asemenea - nu are dreptul, în perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare, să schimbe, să
refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor sau averea acestuia, în cazul în care
acesta are calitatea de consumator captiv, potrivit legii.
(2) Pentru serviciile furnizate în condiţiile alin.(1), debitorul are obligaţia de a achita contravaloarea
acestora, având dreptul la un termen de plată de 90 de zile. În cazul în care contractele pe care debitorul
le avea încheiate cu furnizorii de servicii menţionaţi la alin.(1) prevăd un termen de plată mai mic de 90
de zile, acesta se va modifica corespunzător la data deschiderii procedurii de insolvenţă.
(3) Nerespectarea obligaţiilor contractuale de furnizare a utilităţilor, în caz de menţinere a contractului
în condiţiile prezentei legi, atrage răspunderea pentru acoperirea prejudiciilor aduse averii debitorului
şi aplicarea unei amenzi judiciare de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru fiecare încălcare a obligaţiilor,
sub condiţia că furnizorul de utilităţi să fi fost notificat în prealabil cu privire la deschiderea procedurii,
potrivit art.42 alin.(3). Lipsa remedierii încălcării obligaţiilor sau neexecutarea obligaţiei de reluare a
furnizării utilităţilor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la notificarea primită de la
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar constituie în sine o nouă încălcare şi se va sancţiona cu
o nouă amendă.
(4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin.(2), dacă debitorul nu achită creanţele născute după deschiderea
procedurii insolvenţei, aferente serviciilor prestate, în termenul prevăzut de alin.(2), furnizorul de
utilităţi este îndreptăţit să întrerupă furnizarea serviciilor.
(5) Furnizarea serviciului va fi reluată după achitarea creanţelor născute după data deschiderii procedurii
insolvenţei”.
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Legea nr.85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
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La data de 12 august 2021, ELCEN Constanța a trimis Romgaz cererea de ofertă nr.5537 prin care
solicită „încheierea unui contract de vânzare-cumpărare gaze naturale pentru anul gazier 20212022”, respectiv perioada 1 octombrie 2021 – 1 octombrie 2022.
Având în vedere faptul că ELCEN Constanţa înregistra datorii restante faţă de Romgaz, prin
adresa nr.26706 din data de 16.08.2021 le-am comunicat faptul că, pentru a putea formula o
ofertă în raport cu solicitarea transmisă prin adresa nr. 5537/12.08.2021, trebuie mai întâi săşi onoreze obligația de plată a creanței restante, născute după deschiderea procedurii
insolvenţei.
În data de 20.09.2021, ELCEN Constanța, prin adresa nr.6360, ne-a solicitat „încheierea unui
contract de furnizare/vânzare-cumpărare gaze naturale pentru anul gazier 2021-2022”, precum
şi elaborarea şi transmiterea unei propuneri de convenţie de eşalonare a datoriei restante
înregistrate după data deschiderii procedurii de insolvenţă.
Romgaz a transmis către ELCEN Constanța, prin adresa nr.31370 din data de 22 septembrie 2021,
o ofertă de livrare gaze naturale, proiectul de Convenție de eșalonare precum și Actul Adițional
nr.1/2021 la Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr.VG32/2020.
Astfel, la data de 30 septembrie 2021 Romgaz şi ELCEN Constanţa au încheiat şi semnat
Convenţia de eşalonare nr.6628 şi Actul adiţional nr.1/2021 la Contractul de vânzare-cumpărare
a gazelor naturale nr.32/2020, în valoare de 217.559.584 lei, fără TVA.
Proiect de hotarare supus aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N.
ROMGAZ SA
Ca urmare a celor menţionate mai sus, propunem spre aprobare următorul proiect de hotărâre:
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ia act de Informarea privind prelungirea
Contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr.VG32/2020 încheiat cu SC
Electrocentrale Constanța SA, prin semnarea Actului adițional nr.1/2021.
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