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Către:  ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SNGN ROMGAZ SA 

 

 Referat: privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau 

de reprezentare externă a SNGN Romgaz SA in activitatea de furnizare gaze 

naturale 

 

 

1. Prevederile OUG nr. 26 din 06 iunie 2012 (privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a 

unor acte normative) 

Art. I 

(1)Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de 

modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în 

structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii 

juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare. 

(2)In situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență 

și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu 

se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi 

achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea'. 

a)ordonatorilor principali de credite pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației 

publice centrale; 

(3)In situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență 

și/sau de reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naționale și societăților 
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comerciale, precum și regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către 

personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de 

această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului 

sau unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora: 

a)de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este 

acționar integral sau majoritar; ” 

2. Achiziția unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare 

externă a SNGN Romgaz SA în activitatea de furnizare gaze naturale  

 

Tinând cont de  situația geo-politică actuală și de necesitatea identificării unor soluții pentru 

diversificarea resurselor în scopul asigurării aprovizionării piețelor de gaze naturale din România 

și din regiune, în contextul evoluțiilor actuale de pe piața energetică din regiune Romgaz își 

propune să achiziționeze gaze naturale din surse diversificate, inclusiv din surse de GNL (cu 

puncte de livrare în România sau în afara României). 

În acest scop, la nivelul companiei s-a inițiat un proces de explorare a alternativelor 

previzionându-se interferența unor legislații străine, atât din spațiul UE cât și din afara acestuia 

care nu pot fi gestionate și acoperite prin aparatul juridic propriu. 

Activitatea de achiziționare a gazelor în modul descris anterior și după caz vânzarea unor 

cantități de gaze naturale, se va realiza în baza unor contracte care vor fi guvernate de legislații 

străine precum legislații aferente spatiului UE (legislație croată, legislație grecească, legislație 

bulgară, etc.) sau legislații specifice din afara UE. 

Astfel, se naște necesitatea achiziționării de servicii specializate în interpretarea și aplicarea 

normelor de drept internațional privat și a strandardelor internaționale, precum și de servicii 

specializate în legislații specifice diverselor state, pentru ca interesele societății să fie protejate 

și totodată promovate cu cel mai înalt grad de profesionalism. 

Serviciile de asistență juridică menționate mai sus, în contextul descris, sunt necesare, dar fără 

a se limita la, realizarea formalităților necesare și utile: 

a) încheierii unor acorduri de confidențialitate  

b) încheierii unor acorduri cadru de furnizare (Master Supply Agreements) sub umbrela 

cărora se vor încheia contracte subsecvente pentru stabilirea aspectelor concrete ale 

tranzacțiilor (cantități, preț, perioade de livrare, etc.), care diferă în funcție de sursă 

și de furnizor/producător.  

c) încheierii unor contracte de vânzare-cumpărare gaze naturale  

d) încheierii unor contracte de rezervare capacitate terminale LNG, inclusiv acorduri cadru 

de utilizare a serviciilor puse la dispoziție de operatorii terminalelor GNL, respectiv: 

descărcare transport cargo, depozitare temporară, regazeificare; 

e) încheierii unor contracte de rezervare capacitate de transport, în alte sisteme de 

transport decât SNT din România (inclusiv puncte de interconectare) 

f) dobândirii de către Romgaz a calității de utilizator de rețea prin certificarea de către 

autoritățile de reglementare în domeniul energiei din statele în care se solicită această 

calitate. 

g) încheierii unor acorduri cadru pentru utilizarea sistemelor de transport și rezervarea de 

capacitate; 
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h) încheierii unor contracte pentru acces la platformele de tranzacționare a capacităților 

de transport transfrontalier; 

i) rezervării de capacitate și încheierii contractelor de transport gaze naturale; 

j) înregistrării unor puncte de lucru/sucursale/filiale ROMGAZ în afara României pentru 

conformare cu legislația străină, în cazul în care pentru desfășurarea activității necesită 

o astfel de înregistrare (mai ales în spații non-UE) 

k) interpretării legislației naționale specifice autorităților și companiilor străine cu care 

Romgaz va demara negocieri 

l) conformării la legislația specifică statelor în care sunt rezidente companiile cu care va 

negocia Romgaz 

m) asistență, după caz, în negocierea celor mentionate la punctele a) – j) 

n) reprezentare juridică în fața organelor judecătorești competente, în situația unui/unor 

eventuale neînțelegeri cu părțile implicate, ulterior epuizării căilor amiabile de 

soluționare a disputelor. 

 

Avand in vedere complexitatea activitatii de achiziționare a gazelor, cat si de vânzarea unor 

cantități de gaze naturale in modul descris anterior, serviciile de consultanta, de asistenta si 

reprezentare juridica vor acoperi atat aspecte specifice legislatiei straine aplicabile fiecarui caz 

in parte si, dupa caz, si a legislatiei romane in consecinta necesitatii protejarii intereselor 

Romgaz in cadrul acestei activitati. 

 

Notă: 

 

În aprobării achiziției acestor servicii juridice de către AGA, la selecția furnizorilor de 

consultanță juridică se vor avea în vedere și se va urmări respectarea principiilor de bază ale 

achizițiilor sectoriale, respectiv: 

a) nediscriminarea; 

b) tratamentul egal; 

c) recunoașterea reciprocă; 

d) transparența; 

e) proporționalitatea; 

f) asumarea răspunderii. 

Mentionăm faptul că în  Bugetul Romgaz aprobat pentru anul 2022, există alocare bugetară 

corelativă pentru servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică. 

Pentru asigurarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare externa 

a SNGN ROMGAZ SA mentionate in prezentul referat se vor putea incheia unul sau mai multe 

contracte cu case de avocatura, inclusiv cu case de avocatura in asociere, pentru una sau mai 

multe jurisdictii incidente (straine si/sau romane).  

Prin urmare, având în vedere necesitatea și utilitatea achiziționării acestor servicii juridice de 

consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a SNGN Romgaz SA, vă rugăm să aveți 
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amabilitatea de a aproba achiziționarea acestora cu respectarea condițiilor și limitelor descrise 

în cuprinsul prezentului Referat. 

Mentionam faptul ca, solicitarea de achizitionare a serviciilor juridice de consultanță, de 

asistență și/sau de reprezentare externă a SNGN Romgaz SA in activitatea de furnizare gaze 

naturale, a fost avizata de Consiliul de Administrație al SNGN ROMGAZ SA. 

 

Cu stimă, 

 

DIRECTOR ECONOMIC 

Razvan POPESCU 

 

DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE STRATEGIE 

Adrian MARES 

 

DIRECTOR DIRECTIE JURDICA 

Endre IOO 

 

Sef Serviciu Juridic  

Ionut Bogdan  

 

 


