
 

 

 

  

                                                                                  
 

 

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: 29 martie 2018 
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 acte juridice cu filiala sa S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare  Gaze Naturale Depogaz Ploieşti S.R.L. 
 

 

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.N.G.N. Romgaz 
S.A. - Filiala de 
Înmagazinare  
Gaze Naturale 
Depogaz Ploieşti 
S.R.L. (Locatar) 

Contract de închiriere 
mijloace fixe* nr. 
19575 /28.03.2018 

Acordarea de către Locator 
(Romgaz) în favoarea 
Locatarului, a dreptului de 
folosință asupra Activelor 
Relevante - incluzând 
mijloacele fixe (conform 
Anexei A la contract), pentru 
perioada  de 1 an și contra 
plății Prețului Contractului. 
 
Termen contract:  
Intrarea în vigoare la 01 
aprilie 2018 sau la data 
operării transferului licenței 
si este valabil 1 an 

105.655.249,56 

 
Plata chiriei se 
va face lunar, 
prin ordin de 
plată sau orice 
alt instrument 
legal de plată 
convenit de 
părți , în 
termen de 60 
de zile de la 
data emiterii 
facturii. 

- Nu e cazul 

Majorări de 
întârziere egale cu 
nivelul majorărilor 
de întârziere datorate 
pentru neplata la 
termen a obligațiilor 
bugetare, stabilite 
conform 
reglementărilor în 
vigoare la acea dată, 
calculate asupra 
valorii neachitate 
începând cu prima zi 
de la scadență. 

*cuprinse în anexele Licenței nr. 1942/2014 în “ Caracteristicile tehnice  ale instalațiilor tehnologice de suprafață aferente depozitelor de înmagazinare “ 
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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) 

2. 

S.N.G.N, Romgaz 
S.A. - Filiala de 
Înmagazinare  
Gaze Naturale 
Depogaz Ploieşti 
S.R.L. (Locatar) 

Contract de închiriere 
mijloace fixe nr. 
19576 /28.03.2018 

Acordarea de către Locator 
(Romgaz) în favoarea 
Locatarului, a dreptului de 
folosință asupra Activelor 
(conform Anexei A la 
contract), pentru perioada 
de 1 an și contra Plății 
prețului Contractului. 
 
Termen contract:  
Intrarea în vigoare la 01 
aprilie 2018 sau la data 
operării transferului licenței 
si este valabil 1 an. 

26.799.861,48 

Plata chiriei se 
va face lunar, 
prin ordin de 
plată sau orice 
alt instrument 
legal de plată 
convenit de 
părți, în 
termen de 60 
de zile de la 
data emiterii 
facturii. 

- Nu e cazul 

Majorări de 
întârziere egale cu 
nivelul majorărilor 
de întârziere datorate 
pentru neplata la 
termen a obligațiilor 
bugetare, stabilite 
conform 
reglementărilor în 
vigoare la acea dată, 
calculate asupra 
valorii neachitate 
începând cu prima zi 
de la scadență. 

 
Director General, 

Corin - Emil CINDREA 


