
 

 

 

 

 
                                                                                            

 
 

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: 12 decembrie 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: 
 

 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a încheiat acte juridice cu societăți care au Statul Român acționar majoritar 
 

În conformitate cu prevederile art.225 din Legea nr.297/2004 privind Piața de Capital, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raportează următoarele acte juridice: 
 

 
Nr 

 Crt 

 
Parte contractantă 

 
Nr. și data actului 

juridic 
Obiectul contractului 

Valoarea estimată 
a actului juridic  
incl. TVA (RON) 

 
Termene și modalități de 

plată 

 
Creanțe 

reciproce 

 
Garanții 

constituite 

 
Penalități 

(%/zi) 

1. 
S.C. TERMOFICARE 
ORADEA S.A. 

Act Adiţional nr. 
3/28.11.2016 la 

Contract nr. 38/2015 

Vanzare - cumparare gaze naturale 
piata concurentiala - categoria 
Producători Energie  
(perioada 01.12.2016-31.12.2016) 

18.445.116,84 

plata în avans, factura de 
regularizare scadentă în 
30 de zile de la data 
emiterii 

- - 0,05% 

Actul Adiţional nr. 3/2016 modifică cantitatea din Contr. nr. 38/2015 pentru luna decembrie 2016, implicit modificându-se şi valoarea contractului, astfel valoarea totală a contractului 
38/2015  pe perioada 01 octombrie 2016 - 30 septembrie 2017 devine 125.968.197,18 lei cu TVA de la 124.059.817,73 lei cu TVA. 

2. 
S.C. 
ELECTROCENTRALE 
CONSTANŢA S.A.  

Act Adiţional nr. 
2/28.11.2016 la 

Contract nr.25/2016  

Vânzare - cumpărare gaze naturale 
piața concurenţială - categoria 
Producători Energie Termică  
(perioada 01.12.2016-31.12.2016) 

12.976.245,37 

plata în avans, factura de 
regularizare scadentă în 
30 de zile de la data 
emiterii 

- - 0,10%  

Actul Adiţional nr. 2/2016 modifica cantitatea din Contr. nr. 25/2016 pentru luna decembrie 2016, implicit modificându-se si valoarea contractului, astfel valoarea totală a contractului 
25/2016  pe perioada 01 octombrie 2016 - 30 septembrie 2017 devine 79.607.038,81 lei cu TVA de la 78.908.488,30 lei cu TVA. 
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3. 
S.C. TERMO CALOR 
CONFORT S.A. 

 Act Adiţional nr. 
2/28.11.2016 la 

Contract nr. 14/2016 

Vânzare - cumpărare gaze naturale 
piața concurenţială - categoria 
Producători Energie Termică  
(perioada 01.11.2016-31.12.2016) 

4.331.027,60 

plata în avans, factura de 
regularizare scadentă în 
30 de zile de la data 
emiterii 

- - 0,10% 

Actul Adiţional nr. 2/2016 modifică cantitatea din Contr. nr. 14/2016 începând cu 01.11.2016, implicit modificându-se şi valoarea contractului, astfel valoarea totală a contractului 14/2016  
pe perioada 01 octombrie 2016 - 30 septembrie 2017 devine 24.910.300,76 lei cu TVA de la 24.499.702,15 cu TVA. 

4. 
S.C. 
ELECTROCENTRALE 
GALATI S.A. 

  
Act Adiţional nr. 
1/01.11.2016 la 

Contract nr. 32/2016 
 

Vânzare - cumpărare gaze naturale 
piața concurenţială - Non Casnici  

0,00 

plata în avans, factura de 
regularizare scadentă în 
30 de zile de la data 
emiterii 

- 
Contract 

cesiune de 
creanta  

0,10% 

5. 
S.C. 
ELECTROCENTRALE 
GALATI S.A. 

 Act Adiţional nr. 
2/25.11.2016 la 

Contract nr. 32/2016 

Vânzare - cumpărare gaze naturale 
piața concurenţială - Non Casnici  
(perioada 01.12.2016-31.12.2016) 

7.799.241,60 

plata în avans, factura de 
regularizare scadentă în 
30 de zile de la data 
emiterii 

- - 0,10% 

6. 
S.C. 
ELECTROCENTRALE 
GALATI S.A. 

Act Adiţional nr. 
1/25.11.2016 la 

Contract nr. 33/2016 

Vânzare - cumpărare gaze naturale 
piața concurenţială - categoria 
Producători Energie Termică  
(perioada 01.12.2016-31.12.2016) 

6.705.020,40 

plata în avans, factura de 
regularizare scadentă în 
30 de zile de la data 
emiterii 

- - 0,10% 

Actul Adiţional nr. 2/2016 modifică cantitatea din Contr. nr. 32/2016 începând cu 01.12.2016, implicit modificându-se şi valoarea contractului, astfel valoarea totală a contractului 32/2016  
pe perioada 01 noiembrie 2016 - 31 decembrie 2016 devine 13.474.722,40 lei cu TVA de la  5.675.480,80 cu TVA. 

Actul Adiţional nr. 1/2016 modifică cantitatea din Contr. nr. 33/2016 începând cu 01.12.2016, implicit modificându-se şi valoarea contractului, astfel valoarea totală a contractului 33/2016  
pe perioada 01 noiembrie 2016 - 31 decembrie 2016 devine 11.550.125,59 lei cu TVA de la 4.845.105,20 cu TVA.   
 

7. 
S.C. COMPLEX 
ENERGETIC 
HUNEDOARA S.A. 

 Act Aditional nr. 
1/26.10.2016 la 

Contract nr. 16/2016 

Vânzare - cumpărare gaze naturale 
piața concurenţială - categoria 
Producători Energie Termică  
(perioada 01.11.2016-30.11.2016) 

109.896,34 

plata în avans, factura de 
regularizare scadentă în 
30 de zile de la data 
emiterii 

- - 0,10% 

8. 
S.C. COMPLEX 
ENERGETIC 
HUNEDOARA S.A. 

 Act Aditional nr. 
2/29.11.2016 la 

Contract nr. 16/2016 

Vânzare - cumpărare gaze naturale 
piața concurenţială - categoria 
Producători Energie Termică  
(perioada 01.12.2016-31.12.2016) 

852.294,83 

plata în avans, factura de 
regularizare scadentă în 
30 de zile de la data 
emiterii 

- - 0,10% 

Actele Adiţionale nr. 1/2016 si nr. 2/2016 modifică cantitatea din Contr. nr. 16/2016 începând cu 01.11.2016, implicit modificându-se şi valoarea contractului, astfel valoarea totală a 
contractului 16/2016  pe perioada 01 noiembrie 2016 - 31 decembrie 2016 devine 1.397.538,73 lei cu TVA de la 705.657,29 cu TVA. 
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9. 
S.C. 
ELECTROCENTRALE  
BUCURESTI S.A. 

Act Aditional nr. 
4/2016 la Contractul 

nr. 8/2016 

Vânzare - cumpărare gaze naturale 
–Non casnici 
 (perioada 01.11.2016-31.01.2017) 

213.024.000,00 

Avans pentru cantitatea 
suplimentară, plata la 45 
de zile calendaristice de la 
data emiterii facturii de 
regularizare 

- 

Ipoteca 
imobiliara de 

Rang I 
asupra 

activului 
imobil 

industrial 
CET 

Grozavesti  

La nivelul 
dobanzilor de 

intarziere 
datorate 
pentru 

neplata la 
termen a 

obligatiilor 
bugetare/zi 

Actul Adițional nr. 4/2016 modifică cantitatea din Contr. nr. 8/2016 începând cu 01.11.2016, implicit modificându-se și valoarea contractului, astfel valoarea totală a contractului 8/2016  pe 
perioada 01 noiembrie 2016 - 30 septembrie 2017  devine 477.497.100,00 lei cu TVA de la 405.791.700,00 lei cu TVA.  

 
 
 

   Director General, 
Virgil - Marius METEA 

 
     

 
   

                   


