
 

 

 

 

 
          
  
                                                                                   

 
 

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

 

RAPORT CURENT 
  Conform art. 225 din Legea nr.297/2004 privind Piața de Capital și  art. 113 lit. G din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM  

 
Data Raportului: 22 noiembrie 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: 
 

 Modificare a valorii unui act juridic încheiat de  S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu o societate care are Statul Român acționar majoritar  
 

În urma rectificării valorii estimate a Contractului nr. 9T/2016 încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi S.N.G.N. ROMGAZ S.A., transmis către Piaţa de 
Capital prin raportul curent din data de 21 noiembrie 2016, valoarea estimată a contractului s-a modificat astfel:  

 
 

Nr. 
Crt. 

 
Parte contractantă 

 
Nr. și data actului 

juridic 

 
Obiectul 

contractului 

Valoarea rectificată a 
actului juridic  

inclusiv TVA (LEI) 

 
Termene și 

modalități de plată 

 
Creanțe 

reciproce 

 
Garanții constituite 

 
Penalități  

*) 

1. 

S.N.T.G.N. 
TRANSGAZ S.A. 

Contract nr. 9T/ 
2016 (perioada 01 
oct. 2016 – 01 ian. 

2017) 

Servicii 
trimestriale de 

transport 
6.691.203,89 

Plata la 15 zile 
calendaristice de la 

data emiterii facturii 
nu 

5% din contravaloarea 
capacitatii de 

transport,ferma si 
intreruptibila, rezervata pe 

intreaga durata de 
valabilitate a contractului. 

 
 

Vezi nota 

*) Nota: Perceperea unei cote a majorarilor de intarziere, calculata asupra valorii neachitate, egala cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a 
obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de intaziere, incepand cu a 16-a zi calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, sau 
pana la executarea garantiei prevazuta in contract, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei. 

 
Director General, 

         Virgil - Marius METEA 


