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Către, 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 
 

 

R E F E R A T 
privind propunerea de ratificare a Contractului de vânzare gaze naturale nr.VG2/2023       

încheiat cu S Electrocentrale Bucureşti SA 

 

Având în vedere următoarele: 

 S Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN), prin adresa nr.1376/12.01.2023, înregistrată la 
Romgaz sub nr. 1581/13.01.2023, ne-a solicitat analiza posibilităţii livrării cantităţii de 690.000 
MWh gaze naturale, în perioada 20.01.2023 – 10.02.2023, „în vederea asigurării livrărilor 
ritmice de energie termică în condiţii de iarnă pentru perioada imediat următoare”; 

 Consiliul de Administraţie al Romgaz, în urma analizei solicitărilor ELCEN, prin Hotărârea 
nr.1/2023, luată în şedinţa din data de 13 ianuarie 2023, „este de acord cu transmiterea către 
aceasta a unei oferte şi, după caz, încheierea unui contract, în următoarele condiţii: 

o perioada de livrare: 20 ianuarie – 10 februarie 2023; 

o cantitatea de gaze naturale contractată este de 690.000 MWh; 

o plata contravalorii gazelor naturale livrate se va face în avans, înainte de livrare”; 

 în data de 13 ianuarie 2023, Romgaz, prin adresa nr. 1782, a transmis ELCEN o ofertă de 
vânzare gaze naturale în următoarele condiţii: 

o perioada de livrare: 20 ianuarie 2023, ora 7:00 – 11 februarie 2023, ora 7:00; 

o cantitatea contractată: 690.000 MWh; 

o punct de livrare: în PVT din SNT; 

o prețul de vânzare al gazelor naturale este în conformitate cu Politica de comercializare 
gaze naturale a Romgaz, iar preţul de facturare în conformitate cu prevederile OUG 
nr.27/20221, cu modificările şi completările ulterioare; 

o plata în avans, în (3) tranșe, pentru cantitatea de gaze naturale aferentă unei perioade 
de 7 zile de livrare; 

 ELCEN, prin adresa nr.1944/17.01.2023, înregistrată la Romgaz sub nr.2293/18.01.2023, ne-
a comunicat că acceptă oferta Romgaz de vânzare gaze naturale şi ne-a transmis Contractul 
de vânzare gaze naturale nr.VG2/2023 semnat, 

                                                      
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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supunem ratificării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în temeiul prevederilor 
art.52 alin.(1) din OUG nr.109/2011, Contractul de vânzare gaze naturale nr. VG2/2023 încheiat 
de SNGN Romgaz SA cu Societatea Electrocentrale Bucureşti SA. 
 

Propunere de hotărâre: 

Art.1. Adunarea Generală Ordinare a Acţionarilor ratifică Contractul de vânzare gaze 
naturale nr.VG2/2023 încheiat de SNGN Romgaz SA cu Societatea Electrocentrale Bucureşti 
SA. 

 

PREŞEDINTE 
Consiliul de Administrație, 

Dan Dragoș DRĂGAN 
 

 

Director General, 
Răzvan POPESCU 

 

Director Economic, 
Gabriela TRÂNBIŢAŞ 

 

Director Direcţia Comercializare Energie, 
Radu Costică MOLDOVAN 

 

 


