
 

 

 

 

 

  

 

          

  

                                                                                   

 

 

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

 
 

 

RAPORT CURENT 
 

Conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România, art.224  și Regulamentului 

nr.1/2006 al CNVM 

 
Data Raportului: 29 ianuarie 2016 

Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. 

Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130 

Număr de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901 

Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826  

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 

Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON 

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București 

(BVB), Bursa de Valori Londra (LSE) 

 

Eveniment important de raportat: 

  

• Prelungirea Contractului de vânzare - cumpărare gaze naturale cu S.C. Electrocentrale 

Bucureşti S.A. 

 

În cadrul şedinţei din data de 28 ianuarie 2016, Consiliul de Administraţie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., 
a hotărât continuarea relațiilor comerciale cu Societatea Electrocentrale București S.A. prin 
prelungirea contractului de vânzare – cumpărare gaze naturale nr. 34/2015, prin semnarea unui 
act adițional, perioada de valabilitate fiind 01 februarie – 29 februarie 2016. Actul adițional se va 
semna în aceleași condiții contractuale cu cele din contractul nr. 34/2015 și a actului adițional nr. 
2/2015 la contractul menționat. 

 
     De asemenea, Consiliul de Administraţie:  

 

� Aprobă încheierea unei convenții de eșalonare pentru o parte din datoria înregistrată de 
Societatea Electrocentrale București S.A. concomitent cu încheierea unui contract de ipotecă 
imobiliară de rang I pentru imobilele propuse de Societatea Electrocentrale București S.A. în 
luna decembrie 2015. Valoarea sumei pentru care se va încheia eșalonarea va fi determinată 
de valoarea imobilelor asupra cărora se poate înscrie ipoteca de rangul I. 

� Dispune în sarcina conducerii executive a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., continuarea demersurilor 
pentru încheierea unei convenții de eșalonare pentru restul datoriei, în condițiile obținerii 
de garanții, așa cum au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S.N.G.N. 
ROMGAZ S.A. Nr. 23/2015. 

 

 

 

 

            Director General, 

        Virgil - Marius METEA 


