
 

 

 

  

                                                                                  
 

 

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

RAPORT CURENT 
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 
piață și art. 113B  din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori 
mobiliare al C.N.V.M. 
   
Data Raportului: 28 decembrie 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 
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 
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 un act adițional la un act juridic a cărui valoare 
inițială depăşea 10% din cifra de afaceri netă aferentă anului  financiar 2015 

 
 

În conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și art. 113.B lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 
1/2006, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raportează încheierea unui act adițional la contractul de achiziţie 
publică având ca obiect executarea proiectului la cheie ˮDezvoltarea Centralei Termice (CTE) 
Iernut prin construcţia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gazeˮ, după 
cum urmează: 
 
Parte contractantă Asocierea formată din DURO FELGUERA S.A. şi S.C. 

ROMELECTRO S.A. 
 

Nr. şi data actului juridic Act adițional nr. 3/28.12.2017 la Contract de lucrări 
nr.13384/31.10.2016 
 

Obiectul actului juridic Lucrări suplimentare fundații aferente achiziției 
ˮDezvoltarea CTE Iernut prin construcţia unei centrale 
termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gazeˮ 
 

Durata actului juridic Asocierea DURO FELGUERA S.A. şi S.C. ROMELECTRO S.A. 
are dreptul să solicite, dacă va fi cazul și în mod justificat, 
conform prevederilor din contract, o prelungire a duratei 
contractului. 
 

Valoarea estimată a actului 
juridic  (exclusiv TVA) 
 

2.200.000,00 EUR 
 

 Restul clauzelor contractului nr. 13384/31.10.2016 inclusiv cele referitoare la Termene si 
modalităţi de plată, Garanții constituite și Penalități rămân nemodificate. 
 
 

Director General, 
Corin - Emil CINDREA 


