
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Capital social: 385.422.400 lei 

CIF:  RO 14056826  

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaş 

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaş 

 

S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piața C.I. Motaş, nr.4   
Mediaş, jud. Sibiu - România 
Telefon:  004-0374 - 401020 
Fax:  004-0269-846901 
E-mail: secretariat@romgaz.ro 
www.romgaz.ro 
 

Nr. 38490/11octombrie 2022 

 

 

 

Către, 

ADUNAREA GENARALĂ A ACŢIONARILOR SNGN ROMGAZ SA 

 

 
 

INFORMARE 

privind unele tranzacţii încheiate de SNGN Romgaz SA cu Filiala de Înmagazinare Gaze 
Naturale Depogaz Ploiești SRL și SNTGN Transgaz SA 

 în perioada 8 iulie 2022 – 1 septembrie 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: 

Pentru cantitățile de gaze naturale programate a fi injectate de către Romgaz, în depozitele de 
înmagazinare subterană, în perioada august – septembrie 2022, a fost necesară  suplimentarea 
capacității rezervate în depozitele de înmagazinare subterană. 

Ca urmare: 

 în data de 01.08.2022, Romgaz a încheiat cu SC SNGN Romgaz SA – Filiala de 
Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL, Actul Adițional nr.2 la Contractul de 
înmagazinare subterană gaze naturale nr. 958/2022, prin care s-a majorat capacitatea 
rezervată cu 171.000,00MWh. Astfel, valoarea contractului s-a majorat cu 3.320.820 lei 
(fără TVA); 

 în data de 01.09.2022, Romgaz a încheiat cu SC SNGN Romgaz SA – Filiala de 
Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL, Actul Adițional nr.3 la Contractul de 
înmagazinare subterană gaze naturale nr. 958/2022, prin care s-a majorat capacitatea 
rezervată cu 20.000,00 MWh. Astfel, valoarea contractului s-a majorat cu 388.400 lei (fără 
TVA). 
 

                                                      
1 OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
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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 completarea capacității 
anuale, s-a rezervat și capacitate de transport trimestrială și lunară. 

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 iulie – septembrie 2022, Contractul nr.813L/2022, și acte 
adiționale la contractele 171T/2022, 684L/2022, 760L/2022. 

 

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

Denumire act juridic 
 

Obiectul contractului 

 
Durata 

contract 

Capacitate transport – MWh 
Valoare lei 
fără TVA 

Contract 
Act 

adiţional 
cedată preluată returnată 

84/2021 

35 
Prestarea serviciilor 

anuale de transport a 
gazelor naturale la 

ieșirea din SNT 

01.10.2021 
01.10.2022 

500   920,00 

36 500   920,00 

37 14.000   25.760,00 

38  259  476,56 

171T/2022 

1 

Prestarea serviciilor de 
transport trimestriale a 

gazelor naturale la 
ieșirea din SNT 

01.07.2022 
01.10.2022 

 2.300  1587,00 

2   2.300 0,00 

3  2.300  1587,00 

4  2.300  1587,00 

5  2.300  1587,00 

6  2.300  1587,00 

7  2.300  1587,00 

8   2.300 0,00 

9  2.300  1587,00 

10   2.300 0,00 

11  2.300  1587,00 

12  2.300  1587,00 

13  2.300  1587,00 

14   2.300 0,00 

15  2.500  1725,00 

16   2.300 0,00 

684L/2022 

1 

Prestarea serviciilor de 
transport lunare a 
gazelor naturale la 

ieșirea din SNT 

01.07.2022 
01.08.2022 

 290  220,40 

2  280  212,80 

3  270  205,20 

4  250  190,00 

5   250 0,00 

6  150  114,00 

7   150 0,00 

8  200  152,00 

9  220  167,20 

10  180  136,80 

11  200  152,00 

12  140  106,40 

13  190  144,40 

14  200  152,00 

15  190  144,40 

16  200  152,00 

17  190  144,40 

18  180  136,80 
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19  150  114,00 

760L/2022 

1 

Prestarea serviciilor de 
transport lunare a 
gazelor naturale la 

ieșirea din SNT 

01.08.2022 
01.09.2022 

 5.000  4050,00 

2  2.000  1620,00 

3   2.000 0,00 

4  7.500  6075,00 

5   7.500 0,00 

6  1.000  810,00 

7  1.000  810,00 

8   1.000 0,00 

9  6.500  5265,00 

10  4.600  3726,00 

11  3.500  2835,00 

12  3.500  2835,00 

13  3.500  2835,00 

14  3.100  2511,00 

15  7.100  5751,00 

813L/2022 1 

Prestarea serviciilor 
anuale de transport a 

gazelor naturale la 
ieșirea din SNT 

01.09.2022 
01.10.2022 

 850  574,00 

 

 

Deasemenea, în conformitate cu prevederile Codului Rețelei și a calendarului 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 2022-2023, Romgaz a încheiat cu OTS (SNTGN 
Transgaz SA) următoarele tranzacții, prezentate sintetic în tabelul de mai jos: 

Denumire act juridic  
Obiectul contractului 

 
Durata 

contract 

Capacitate transport 
contractată – MWh 

 
Valoare lei fără TVA 

Contract 

24/2022 
Prestarea serviciilor anuale de 
transport a gazelor naturale la 

intrarea în SNT 

01.10.2022 
01.10.2023 

142.971 111.152.413,40 

76/2022 
Prestarea serviciilor anuale de 
transport a gazelor naturale la 

ieșirea din SNT 

01.10.2022 
01.10.2023 

12.518 5.071.667,70 

29T/2022 
Prestarea serviciilor anuale de 
transport a gazelor naturale la 

ieșirea din SNT 

01.10.2022 
01.01.2023 

48,50 18.472,68 

94/2022 
Prestarea serviciilor de 

echilibrare și acces la PVT 
01.10.2022 
01.10.2023 

Nu este cazul 

Valoarea se va 
determina la sfârșitul 
anului gazier, în funcție 
de dezechilibrele 
(deficit/excedent) 
înregistrate. 

 
 

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. 
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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, 

Răzvan POPESCU Andrei BOBAR Radu Costică MOLDOVAN 

 


