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

Nr. 15.862/3 mai 2022
AVIZAT:
Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Dan Dragoş DRĂGAN

Către,
ADUNAREA GENARALĂ A ACŢIONARILOR SNGN ROMGAZ SA

REFERAT
privind propunerea de ratificare/aprobare a Contractului de vânzare gaze naturale
nr.PET 15/2022 cu Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A.
Necesitatea aprobării
În conformitate cu prevederile art.52 lin.(1) din OUG nr.109/20111 „Consiliul de administraţie […]
convoacă adunarea generală a acţionarilor pentru aprobarea oricărei tranzacţii dacă aceasta are,
individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor
nete […] sau mai mare de 10% din cifra de afaceri … cu acţionarii care deţin controlul sau cu o
societate controlată de aceştia”.
Tranzacţia
În conformitate cu prevederile OUG nr.27/20222, producătorii de gaze naturale au obligaţia de a
vinde, în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, anumite cantităţi de gaze naturale către anumite
categorii de clienţi şi la anumite preţuri, astfel:
a) la preţul de 150 lei/MWh, către furnizorii clienţilor casnici (CC) pentru:
 asigurarea gazelor necesare îndeplinirii obligaţiei de înmagazinare în perioada
1 aprilie – 31 octombrie 2022; şi
 asigurarea necesarului de consum din perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023;
b) la preţul de 250 lei/MWh, către furnizorii producătorilor de energie termică şi direct către
producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale
utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele
termice destinată consumului populaţiei (PET) pentru:
 asigurarea gazelor necesare îndeplinirii obligaţiei de înmagazinare în perioada
1 aprilie – 31 octombrie 2022; şi
 asigurarea necesarului de consum din perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie
2023.
OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
2 OUG nr.27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale
în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
energiei, cu modificările şi completările ulterioare.
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Cantităţile de gaze naturale reprezentând obligaţia de vânzare a fiecărui producător, pentru fiecare
furnizor CC, furnizor PET şi PET, şi pentru fiecare perioadă: 1 aprilie – 31 octombrie 2022,
respectiv 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023, sunt stabilite de către OTS – Operatorul de Transport
şi Sistem (SNTGN Transgaz SA), în conformitate cu prevederile Anexei nr.5 la OUG, pe baza
informaţiilor transmise de producători, furnizori CC, furnizori PET şi PET.
Ca urmare a celor menţionate mai sus şi având în vedere:
 cantităţile repartizate de către OTS ca obligaţie de vânzare a Romgaz către S Electrocentrale
Bucureşti SA (ELCEN) pe cele două perioade: 1 aprilie – 31 octombrie 2022 şi respectiv 1
noiembrie 2022 – 31 martie 2023;
 solicitarea ELCEN de a încheia două contracte, aferente celor două perioade de livrare, aşa
cum aceasta a fost formulată prin adresa nr.12.738 din 21 aprilie 2022:
„Propunem ca în primă fază să se semneze contractul de vânzare gaze naturale pentru
perioada de livrare mai – octombrie 2022, urmând ca pentru a doua perioadă (noiembrie 2022
– martie 2023) să se semneze un act adiţional/nou contract imediat după finalizarea discuţiilor
cu Primăria Bucureşti privind finanţarea asigurării combustibilului necesar producerii energiei
termice livrată Municipiului Bucureşti în perioada de iarnă”,
a fost încheiat Contractul de vânzare gaze naturale nr.PET 15/2022 pentru vânzarea unei cantităţi
de gaze naturale de 490.388,940 MWh, cu livrare în perioada 1 mai – 31 octombrie 2022, la preţul
de 250 lei/MWh, la care se adaugă tariful de intrare în SNT şi TVA, urmând ca după obţinerea
aprobărilor necesare de către S Electrocentrale Bucureşti SA să procedăm la încheierea unui nou
contract pentru livrarea unei cantităţi de gaze naturale de 2.166.098,011 MWh, cu livrare în
perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023.
Principalele caracteristici ale contractului de vânzare gaze naturale sunt următoarele:
 cantitatea de gaze naturale: 490.388,940 MWh. Pentru cantităţile de gaze naturale nepreluate
de către Cumpărător, acesta va plăti Vânzătorului o sumă compensatorie egală cu
contravaloarea gazelor naturale nepreluate, calculată astfel: Qnepreluată x Pcontractual;
 punctul de livrare: în PVT (Punctul Virtual de Transacţionare) din SNT (Sistemul Naţional de
Transport gaze naturale);
 preţul: 250 lei/MWh, la care se adaugă tariful de intrare în SNT şi TVA;
 valoarea contractului: 123.641.763,44 lei;
 modalităţi de plată:
o

la scadenţă, în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii, cu
prezentarea din partea Cumpărătorului a unei scrisori de garanţie bancară (SGB) a
cărei valoare trebuie să acopere contravaloarea gazelor naturale livrate (inclusiv
TVA) ce urmează a fi livrate în oricare trei luni consecutive cu cantităţile cele mai
mari din perioada de livrare 1 mai – 31 octombrie 2022;

o

în avans, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de începerea lunii de livrare.

Tranzacţia în sine nu depăşeşte limita prevăzută de art.52 alin.(1) din OUG nr.109/2011, respectiv
10% din cifra de afaceri a societăţi dar, având în vedere contractele încheiate anterior cu S
Electrocentrale Bucureşti SA, respectiv Actul adiţional nr.14/2021 la Contractul de vânzare gaze
nr.8/2016 pentru vânzarea de gaze naturale în perioada 1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2022,
aşa cum acesta a fost ratificat/aprobat de acţionarii societăţii prin Hotărârea AGOA nr.9 din 27
octombrie 2021, limita de 10% din cifra de afaceri este depăşită print-o „serie de tranzacţii
încheiate”.
Proiect de hotărâre
Ca urmare a celor menţionate mai sus, propunem spre aprobare următorul proiect de hotărâre:
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„Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ratifică/aprobă Contractul de vânzare gaze
naturale nr.PET 15/2022 cu Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A., conform prevederilor
art.52, alin.(1) din OUG nr.109/2011.”
DIRECTOR GENERAL,
Aristotel Marius JUDE

DIRECTOR ECONOMIC,
Răzvan POPESCU
Director Direcţia Comercializare Energie,
Radu Costică MOLDOVAN
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