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Către, 

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 
 

 

R E F E R A T 
privind propunerea de aprobare a Actului adiţional nr. 1 la Contractul nr. VG55/2022          

încheiat cu S Electrocentrale Bucureşti SA 

 

Având în vedere următoarele: 

 conform prevederilor Contractului de vânzare gaze naturale nr. VG55/2022, încheiat cu                   
S Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN) la data de 29 noiembrie 2022, în baza Hotărârii AGOA 
nr. 11 din 28 noiembrie 2022, Romgaz avea obligaţia să vândă, iar ELCEN să cumpere, 
cantitatea totală de 437.000 MWh, cu livrare în depozitele de înmagazinare subterană ale 
Depogaz Ploieşti, din care: 

o „pentru producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele 
termice”: 239.452 MWh şi 

o pentru „alte destinaţii decât producerea de energie termică în centralele de cogenerare 
şi în centralele termice”: 197.548 MWh; 

 prevederile OUG nr. 27/20221 privind preţul de facturare al gazelor naturale, a căror sinteză 
este prezentată mai jos, în baza cărora Romgaz a facturat cantitatea de 437.000 MWh, după 
cum urmează: 

o cantitatea de 239.452 MWh la preţul plafonat, conform art. 1 alin. (2) lit. b); 

o cantitatea de 197.548 MWh, în conformitate cu art. 5 alin. (1); 

 refuzul repetat al ELCEN de a recunoaşte preţul de facturare a cantităţii de 197.548 MWh, 
destinată, conform celor menţionate de ELCEN în cererea de ofertă care a stat la baza 
încheierii contractului, precum şi în Contractul nr.VG55/2022, utilizării pentru „alte destinaţii 
decât producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice”; 

 prin adresa ANRE nr. 170.189/19.10.2022, transmisă ELCEN, la solicitarea acesteia, se 
menţionează printre altele faptul că: 

o „… opinia ANRE este că, în cazul producătorilor de energie termică, pentru locurile de 
consum unde aceştia produc energie termică, preţul final practicat de furnizor nu poate 
depăşi 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru toată cantitatea de gaze naturale 
consumată”; 

                                                      
1 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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o „Precizăm însă că, în ceea ce priveşte interpretarea şi clarificarea sensului unor norme 
legale, la art. 9 alin. (1) din Codul civil este prevăzut faptul că „cel ce a adoptat norma 
civilă este competent să facă şi interpretarea ei oficială” şi, prin urmare, pentru o 
interpretare oficială a aspectelor legate de modul de aplicare a dispoziţiilor OUG nr. 
27/2022, este necesar să vă adresaţi Ministerului Energiei/Guvernului României”; 

 Romgaz s-a adresat Ministerului Energiei, prin adresa nr. 49.674 din 21 decembrie 2022, 
prezentând detaliat speţa şi solicitând să ni se comunice „care este, în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 27/2022, preţul la care Romgaz trebuie să factureze cantităţile de gaze 
naturale care fac obiectul Contractului de vânzare gaze naturale nr. 55/2022 încheiat între 
SNGN Romgaz SA şi S Electrocentrale Bucureşti SA” dar, nu am primit vreun răspuns; 

 solicitările ELCEN, aşa cum acestea au fost formulate prin adresa nr. 472 din 5 ianuarie 2023, 
de diminuarea a cantităţii contractate în baza Contractului nr. VG55/2022, cu cantitatea de 
197.548 MWh, prin semnarea, în acest sens, a unui act adiţional la Contract; 

 ELCEN a semnat „Procesul verbal privind cantităţile de gaze naturale care fac obiectul 
contractului de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. VG 55/2022” cu obiecţiuni, formulate prin 
adresa nr. 924/10.01.2023, prin care a preluat doar cantitatea de 239.452 MWh, 

supunem aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul prevederilor art. 52 
alin.(1) din OUG nr.109/2011, Actul adiţional nr. 1/2023 la Contractul de vânzare gaze naturale nr. 
VG55/2022, prin care se diminuează cantitatea vândută de la 437.000 MWh, la 239.452 MWh 
gaze naturale. 

 

Propunere de hotărâre: 

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii aprobă Actul adiţional nr. 1/2023 
la Contractul de vânzare gaze naturale nr. VG55/2022 încheiat de SNGN Romgaz SA cu 
Societatea Electrocentrale Bucureşti SA. 
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