
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  
 

 

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

  RAPORT CURENT 
  Conform art. 82  din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 
  
Data Raportului: 19 iunie 2017 
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) 
 
Evenimente importante de raportat: 
 

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

În conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr. 24/2017, 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. 
ELECTROCENTRALE 
Constanța S.A.  

Act Aditional nr. 
7/13.06.2017 la 
Contract nr. 
25/2016 
 

Modificare obiect și 
actualizare volume 
contract vânzare - 
cumpărare gaze naturale 
piața concurențială  
(perioada 02.05.2017-
30.09.2017) 

11.793.218,82 

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

- - 0.1 

 
Notă:  Actul Adiţional nr. 7/2017 modifică obiectul din Contr. nr. 25/2016 pe perioada 02 mai – 30 septembrie 2017, datorită încetării valabilității H.G. nr. 461/2016.  De asemenea, Actul 
Adiţional nr. 7/2017 modifică și cantitatea de gaze naturale din Contr. 25/2016,  implicit modificându-se şi valoarea contractului. Astfel, valoarea totală a contractului 25/2016  pe 
perioada 01 octombrie 2016 - 30 septembrie 2017 devine 76.707.984,55 RON cu TVA, în scădere cu 3.892.733,42 RON fata de valoarea raportată anterior. 
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Obiectul contractului 
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estimată a 
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2. S.C. Electrocentrale 
București S.A. 

Contract de 
tranzactie nr. 
11563/31.05.2017 
 

Vanzare - cumparare gaze 
naturale piata concurentiala  
(perioada 01.04.2017-
30.04.2017) 

3.792.917,06 

Factură de 
regularizare scadenta 
in 30 de zile de la data 
emiterii 

- - 

La nivelul 
dobanzilor de 
intarziere datorate 
pentru neplata la 
termen a obligatiilor 
bugetare/zi 

3. S.C. Electrocentrale 
București S.A. 

Contract de 
tranzactie nr. 
11565/31.05.2017 
 

Vanzare - cumparare gaze 
naturale piata concurentiala  
(perioada 01.05.2017-
31.05.2017) 

2.907.624,22 

Factură de 
regularizare scadenta 
in 30 de zile de la data 
emiterii 

- - 

La nivelul 
dobanzilor de 
intarziere datorate 
pentru neplata la 
termen a obligatiilor 
bugetare/zi 

4. S.C. Electrocentrale 
București S.A. 

Act Aditional nr. 
7/31.05.2017 la 
Contractul nr. 
9/2016 
 

Actualizare preț contract 
vânzare - cumpărare gaze 
naturale piața concurențială  
(pentru perioada 
01.06.2017-30.09.2017) 
 

46.047.050,00 

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

- - 

La nivelul 
dobânzilor de 
întârziere datorate 
pentru neplata la 
termen a obligatiilor 
bugetare/zi 

 
Actul Adiţional nr. 7/2017 modifică pretul din Contr. nr. 9/2016 pentru perioada iunie - septembrie 2017, implicit modificându-se şi valoarea contractului.  Astfel, valoarea totală a 
contractului 9/2016 pentru perioada 01 august 2016 - 30 septembrie 2017 devine 549.257.158,11 RON cu TVA în creștere cu 7.134.050 RON față de valoarea raportată anterior. 
 
Contractele de tranzacție și Actul Adiţional au fost semnate şi transmise de către Electrocentrale Bucureşti la data de 15 iunie 2017. 
 

 

 
 
 

Director General, 
Virgil - Marius METEA 


