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Către, 

ADUNAREA GENARALĂ A ACŢIONARILOR SNGN ROMGAZ SA 

 

 
 

INFORMARE 

privind unele tranzacţii încheiate de Romgaz cu alte întreprinderi publice 

 în perioada mai – iulie 2022 
 

 

Necesitatea informării 

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”. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.52 alin.(3) din OUG nr.109/2011 „Consiliul de 
administraţie […] informează acţionarii, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce 
urmează actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de întreprinderea publică cu: 

a) persoanele prevăzute la alin.(1) şi (2) şi valoarea tranzacţiei este sub nivelul stabilit la alin.(1); 

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, 
individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro”. 

Tranzacţii încheiate 

În conformitate cu calendarul de desfășurare a procesului de rezervare de capacitate în punctele 
de intrare/ieșire în/din Sistemul național de transport al gazelor naturale pentru anul gazier 2021-
2022, Romgaz a încheiat cu OTS (SNTGN Transgaz SA) Contractul nr.84/2021, prin care s-a 
rezervat capacitate de transport anuală în punctele de ieșire din SNT. 

În funcție de necesarul de gaze naturale în punctele de ieșire din SNT și în vederea optimizării 
costurilor cu rezervările de capacitate aferente serviciilor de transport, Romgaz a transferat și 
preluat capacități de transport către/de la alți utilizatori ai rețelei SNT. 

Prin urmare, în conformitate cu prevederile Codului Rețelei pentru Sistemul național de transport 
al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr.16/2013, Romgaz a încheiat cu 
SNTGN Transgaz SA, în perioada 3 mai – 1 iulie 2022, Contractul nr.638L/2022, 684L/2022, 
171T/2022 și un număr de 4 acte adiționale la Contractul nr.84/2021 și un număr de 10 acte 
adiționale la Contractul 638L/2022.  

În acest sens, prezentăm sintetic în tabelul de mai jos, tranzacțiile încheiate: 

 

 

 

                                                      
1 OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Denumire act 
juridic 

 
Obiectul 

contractului 

 
Durata 

contract 

Capacitate transport – MWh 
Valoare lei 
fără TVA 

Contract 
Act 

adiţional 
cedată preluată returnată 

84/2021 

31 Prestarea serviciilor 
anuale de transport 
a gazelor naturale la 

ieșirea din SNT 

01.10.2021 
01.10.2022 

 9.570  17.608,80 

32  273  502,32 

33  7.830  14.407 

34   8.103 0,00 

171T  

Prestarea serviciilor 
de transport 
trimestriale a 

gazelor naturale la 
ieșirea din SNT 

01.07.2022 
01.10.2022 

   45.998,16 

638L 

 

Prestarea serviciilor 
de transport lunare 
a gazelor naturale la 

ieșirea din SNT 

01.06.2022 
01.07.2022 

   167.132,70 

1 1.600   2.272,00 

2 1.600   2.272,00 

3 1.600   2.272,00 

4 1.600   2.272,00 

5 1.600   2.272,00 

6   1.600          0,00 

7 1.000   1.420,00 

8   1.000 0,00 

9 1.600   2.272,00 

10 1.000   1.420,00 

684L  

Prestarea serviciilor 
de transport lunare 

gaze naturale la 
ieșirea din SNT 

01.07.2022 
01.08.2022 

   610.057,18 

 
 

Contractele de transport, sunt contracte cadru și au următoarele caracteristici: 

 Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale 

desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură 
cu rezervarea capacităţii de transport în punctele de intrare/ieşire în/din SNT şi cu 
transportul prin Sistemul naţional de transport (SNT) al cantităţilor de gaze naturale, 
exprimate în unităţi de energie, până la punctele de intrare/ieşire în/din SNT; 

 Durata contractului: anuală, trimestrială sau lunară; 

 Tarife aplicabile: conform Ordinul 32/26.05.2021 aprobat de ANRE; 

 Plata: în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. 
 

Proiect de hotărâre 

Ca urmare a celor menţionate mai sus, propunem spre aprobare următorul proiect de hotărâre: 

„Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ia act de Informarea privind unele tranzacţii 
încheiate de Romgaz cu alte întreprinderi publice.” 

 

PREȘEDINTELE CA, 

DAN DRAGOȘ DRĂGAN  
 

 

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, Director DCE, 

Aristotel Marius JUDE Răzvan POPESCU Radu Costică MOLDOVAN 

 


