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NO TĂ DE FU NDA M EN TA R E
privind aprobarea dem arării procedurii de atribuire de tip norm ă internă și a contractului rezultat pentru 

achiziția solicitată de SE Turceni, având ca obiect furnizarea de „Gaze na tu ra le”

I

Subiectul supus avizării/aprobării/inform ării:
Subiectul supus spre analiză și decizie se referă la aprobarea demarării procedurii de atribuire de 

tip norm ă internă și a contractului rezultat pentru achiziția solicitată de SE Turceni, având ca obiect 
furnizarea de „G aze naturale ”, în conform itate cu RNO nr. 15516/20.08.2019 în valoare estim ată de 
18.900.000 lei, pentru o cantitate de 140.000 M W h.

11

Tem ei le g a l :
H otărârea nr. 1024/2011 privind unele m ăsuri de reorganizare a producătorilor de energie 
electrică de sub autoritatea M inisterului Econom iei, Com erțului și M ediului de Afaceri, prin 
înființarea Societății Comerciale Com plexul Energetic Oltenia - S.A.;
Legea n r.3 1/1990 privind societățile com erciale, art. 1532 alin.6;
O rdonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei nr. 2 din Actul constitutiv al S C.E.O;
Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
H otărârea G uvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea N orm elor m etodologice a Legii nr. 
99/2016;

- A dresă A .N .A .P. n r.l 1370/30.07.2018 privind prevalarea S CEO SA de dispozițiile art.39 lit. 
b) din Legea nr.99/2016 atunci când realizează achiziția de com bustibil necesar pentru 
obținerea energiei electrice.

III

N ecesitate/O portunitate :
Prin RN O  n r . l 5516/20.08.2019, aprobat de către D irecția Energie, se solicită achiziția având ca 

obiect furnizarea de „Gaze naturale ”, în valoare estim ată de 18.900.000 lei, pentru SE Turceni, aferent 
unei cantități de 140.000 MWh.

A chiziția este necesară pentru asigurarea siguranței de funcționare a instalațiilor energetice, 
justificată de SE Turceni pe fondul calității scăzute a cărbunelui și în regim uri tranzitorii de pom iri- 
opriri. N ecesarul de gaze este solicitat pentru intervalul 01.01.2020-31.12.2020.

în  conform itate cu N ota nr. 15515/20.08.2019, valoarea achiziției a fost estim ată de către SE 
Turceni la valoarea de 18.900.000 lei prin luarea în  calcul a unui preț unitar de 135 lei M W h,.

Extras din Caietul de sarcini nr. SP.205/21.08.2019:
„Cantitățile lunare prevăzute sunt estimative, acestea pu tând  varia în fu n c ție  de cerințele de 

consum, fă r ă  ca aceste variații să afecteze în vreun f e l  p re țu l unitar de furnizare, cantitățile consumate  
lunar devin astfel cantități contractate. Cantitatea de gaze naturale ce va f i  contractată, va f i  livrată  
în punctele de predare /  preluare, beneficiarilor, actualizând cantitățile estimate. în funcție de



program ul de producție al beneficiarului.
Beneficiarul va beneficia de o flexib ilita te de maxim 30%  fa ță  de cantitatea totală contractată  

la același p re ț contractual de vânzare, fă ră  a f i  necesară aprobarea ofertantului. Peste această  
flex ib ilita te  beneficiarul poa te  beneficia de flexib ilita te  suplim entară numai după aprobarea  
ofertantului.

Costurile p riv in d  cantitățile de gaze naturale aflate în dezechilibru de tip deficit sau excedent, 
vor f i  suportate de ofertant.

Costurile p riv in d  rezervarea de capacitate aferente locului de consum vor f i  suportate de către  
ofertant. Rezervarea de capacitate va f i  optim izată de către ofertant pen tru  obținerea unui ta r i f  de 
transport cât mai mic posibil. Consum ul de gaze naturale poa te  f i  redus la "zero” în fu n c ție  de 
condițiile de funcționare a grupuri lor energetice.

O fertantul se obligă să  furn izeze  lunar, cantitatea de gaze solicitată de către beneficiar în 
m od continuu și în condiții de calitate, cu excepția cazurilor de lim itare și întrerupere pentru: 
modificarea, înlocuirea de conducte și instalații sau orice altă m ăsură de prevenire ori înlăturare a 
avariilor constatate în instalații precum  și în rețelele de transport/ distribuție a gazelor naturale.

Transportul gazelor naturale este în sarcina ofertantului, toate costurile aferente acestora  
vor f i  incluse în ofertă. O fertantul se obligă să încheie contracte pen tru  transport, distribuția și 
înm agazinarea gazelor naturale de la producător până  la locul de consum.

Tarifele reglementate de transport, distribuție a gazelor naturale precum  si alte tarife ce p o t  
f i  introduse sau eliminate de către autoritatea competenta, sunt reglem entate prin  legislația în vigoare  
aplicabilă  la mom entul facturării, ele pu tând  f i  modificate si com pletate ca urmare a m odificărilor  
legislative incidente.

Orice modificare a acestora p rin  modificarea legislației aplicabile (eliminare, completare, 
m odificare valoare etc.) va duce la actualizarea autom ată a valorilor factura te de către ofertant, 
acesta va notifica beneficiarii p riv ind  modificările intervenite cu precizarea tem eiului legal al 
acestora.

Preț contractual (lei/M  Wh) = Preț propriu  de fu rn izare  gaz (lei/MWh) + ta r if  transport (Tt).
Tariful de transport, com pus din suma tarifului reglem entat de transport volum etric si costul 

rezervării de capacitate în Sistem ul N ațional de Transport va f i  detaliat in propunerea financiară.
în  conform itate cu prevederile art.39 din Legea nr.99/2016 a achizițiilor sectoriale și a adresei 

nr. 11370/30.07.2018 prim ită de la ANAP, S CEO SA se poate prevala de dispozițiile art.39 lit. b) din 
Legea nr.99/2016 atunci când realizează achiziția de com bustibil necesar pentru obținerea energiei 
electrice.

IV

Prezentarea generala a su b iec tu lu i:
în  conform itate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Com erciale Com plexul 

Energetic O ltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată 
și cu valoare m ai m are decât 3.000.000 euro există următoarele lim ite de competență:

-  Directoratul: - A vizează și semnează;
-  Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
-  A dunarea G enerală a A cționarilor: - Se informează.

Subiectul se referă la avizarea/aprobarea/inform area dem arării procedurii de atribuire de tip 
norm ă internă și a contractului rezultat pentru achiziția solicitată de SE Turceni, având ca obiect 
furnizarea de „Gaze naturale ”, în  conform itate cu RNO nr. 15516/20.08.2019, în valoare estim ată de 
18.900.000 lei, pentru o cantitate de 140.000 MWh.

A ceasta se datorează faptului că în urma desfășurării procedurii de achiziție pe p latform a 
electronică a BRM  , procedura a fost anulată pentru lotul 2 SE Turceni, deoarece au fost depuse oferte 
inaccepabile, cea mai m ică ofertă fiind cu 20,77%  mai mare decât valoarea estimată.

V

R iscuri asociate /Propuneri de am eliorare
Riscuri asociate:
Epuizarea cantității de gaze naturale pentru SE Turceni,
Im posibilitatea alim entării cu gaze naturale a blocurilor energetice,
Crearea de dezechilibre, ca urm are a imposibilității realizării încadrării blocurilor conform  
dispozițiilor DEN, pe fondul persistenței unor livrări de cărbune cu o calitatea scăzută, 
N eîndeplinirea program ului de producție ca urmare a necesității lim itării puterii pe blocuri, 
conform  sarcinilor posibil a fi realizate în raport cu calitatea cărbunelui livrat.



VI

A nexele prezentei N ote :

Nr.
crt

Tip document/ conținut Nr__/z/l/an Emitent

1 R eferat de N ecesitate si Oportunitate 15516/20.08.2019 SE Turceni
2 N otă de estim are valoare 15515/20.08.2019 SE Turceni
3 C aiet de sarcini SP 205/21.08.2019 D E -

Serv.Producție

VII

Concluzii: - R ecom andarea Em itentului Propunerii si Evaluarea dep. Im pactate:
Față de cele prezentate, în tem eiul art. 13, art. 19 coroborat cu A nexa 2 din Actul constitutiv 

al Societății, supunem  spre aprobare Consiliului de Supraveghere si spre inform are A dunării Generale 
a A cționarilor aprobarea demarării procedurii de atribuire de tip norm ă internă și a contractului 
rezultat, pentru achiziția având ca obiect furnizarea de „Gaze na tura le”, în conform itate cu RNO 
nr.15516/20.08.2019, în valoare estim ată de 18.900.000 lei, pentru o cantitate de 140.000 M W h.


