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Nr. 40.477/24 octombrie 2022 

 

 

 

Către, 

 ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 

 

 

REFERAT 
privind propunerea de aprobare a Contractului de vânzare-cumpărare gaze naturale 

nr.VG55/2022 încheiat cu S Electrocentrale Bucureşti S.A. 

 

Societatea Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN) este producător de energie termică și apă caldă, 

asigurâd consumul populației municipiului București și a agenților economici racordați la sistemul 

centralizat de alimentare cu energie termică şi apă caldă din municipiul București, pe de o parte și 

pe de altă parte este producător de energie electrică, regimul de funcţionare al echipamentelor 

industriale fiind în cogenerare. 

Curtea de Apel București – Secția a VI a Civilă, prin hotărârea nr.1239/2017 (în dosarul 

35304/3/2016) constată aplicabilitatea prevederilor art. 771 din Legea nr.85/20142 în privința 

SNGN Romgaz (Romgaz), respectiv calitatea de consumator captiv a debitoarei ELCEN. 

                                                           
1 „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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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 ELCEN”. 

Începând cu intrarea în insolvenţă a ELCEN şi dobândirea de către aceasta a calităţii de 

consumator captiv al Romgaz, relaţiile comerciale dintre Romgaz şi ELCEN, în ceea ce priveşte 

livrarea gazelor naturale, s-au derulat în baza Contractului de vânzare gaze naturale nr.8/2016 şi a 

actelor adiţionale la acesta, a Contractului de vânzare gaze naturale nr.9/2016 şi a actelor 

adiţionale la acesta, precum şi a Contractului nr.VG35/2020. 

În perioada 1 octombrie 2021 – 1 octombrie 2022, livrarea gazelor naturale către ELCEN s-a 

realizat în baza Actului adiţional nr.14/2021 la Contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale 

nr.8/2016. 

În aplicarea prevederilor OUG nr.27/20223, OTS (SNTGN Transgaz SA) a repartizat ca obligaţie 

de vânzare către furnizorii consumatorilor casnici, furnizorii producătorilor de energie termică şi 

director producătorilor de energie termică, inclusiv ELCEN, ÎNTREAGA cantitate de gaze 

naturale disponibilă a Romgaz pentru perioada 1 mai 2022-31 martie 2023. 

Repartizarea de către OTS a cantităţilor de gaze naturale reprezentând obligaţie de vânzare în 

sarcina producătorilor, s-a făcut pentru cele două perioade prevăzute de OUG nr.27/2022: 

perioada 1  (1 aprilie – 31 octombrie 2022) şi perioada 2 (1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023). 

La solicitarea ELCEN, în luna aprilie 2022 a fost încheiat Contractul de vânzare gaze naturale 

nr.PET15/2022, numai pentru livrările aferente perioadei 1 mai – 31 octombrie 2022, urmând ca 

pentru livrările afernte perioadei 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023, să se încheie fie un act 

adiţional la Contractul nr.PET15/2022, fie un nou contract. Contractul pentru perioada 1 

noiembrie 2022 – 31 martie 2023 se află încă, la data prezentei, în curs de negociere. 

Având în vedere faptul că, pentru luna octombrie 2022, nu exista un contract de vânzare-

cumpărare gaze naturale între Romgaz şi ELCEN, pentru acoperirea necesarului de consum al 

lunii octombrie, coroborat cu lipsa cantităţilor de gaze naturale disponibile din producţia internă 

curentă şi faptul că ELCEN deţine cantităţi de gaze naturale în depozitele de înmagazinare, părţile 

au convenit ca necesarul de consum al ELCEN aferent lunii octombrie 2022 să fie acoperit din 

cantităţile pe care aceasta le deţine în depozitele de înmagazinare suterană, iar Romgaz să vândă 

cantitatea de 437.000 MWh în luna noiembrie 2022, în baza unui contract de vânzare-cumpărare 

gaze naturale cu livrarea în depozite. 

Având în vedere: 

 prevederile art.52 alin.(1) din OUG nr. 109/20114, şi anume: “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”; 

 prevederile art.77, coroborate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.10 din Legea nr.85/2014; 

 Hotărârea definitivă nr.1.239 din 14 iulie 2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – 

Secţia a VI-a civilă în Dosarul nr.35.304/2016, prin care: 

o “constată aplicabilitatea prevederilor art.77 alin.1 din Legea nr.85/2014 în privinţa 

Societăţii Naţionale de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaş şi, corelativ, calitatea de 

consumator captiv a debitoarei Elcen” şi, ca urmare, 

                                                                                                                                                                                             
2 Legea nr.85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
3 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.27 din18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze 

natural în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei. 
4 OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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o “obligă pârăta Romgaz să nu schimbe, să nu întrerupă ori să refuze temporar 

furnizarea gazelor naturale către debitoare”; 

 informaţiile prezentate mai sus cu privire la necesitatea încheierii unui contract de vânzare-

cumpărare gaze naturale, astfel încât să nu fie întreruptă livrarea gazelor naturale; 

 faptul că valoarea estimată a contractului, de 332.299.170 lei, fără TVA, cumulată cu valoarea 

altor tranzacţii încheiate, depăşeşte 10% din cifra de afaceri a Romgaz (individual), potrivit 

situaţiilor financiare auditate aferente anului 2021, 

supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor următoarea propunere de hotărâre: 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă Contractul de vânzare-cumpărare gaze 

naturale nr.VG55/2022 încheiat de SNGN Romgaz SA cu Societatea Electrocentrale 

Bucureşti SA. 

 

PREŞEDINTE CA, 

Dan Dragoş DRĂGAN 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Răzvan POPESCU 

 

DIRECTOR ECONOMIC, 

Andrei BOBAR 

 

Director Direcţia Comercializare Energie, 

Radu Costică MOLDOVAN 


