
 

 

 

 

 

 
 

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

 

Capital social: 385.422.400 lei 

CIF:  RO 14056826  

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaş 

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaş 

 

S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piața C.I. Motaş, nr.4   
Mediaş, jud. Sibiu - România 
Telefon  004-0374-401020 
Fax  004-0269-846901 
E-mail  secretariat@romgaz.ro 
www.romgaz.ro 
 

RAPORT CURENT 
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 
 

Data Raportului: 20 ianuarie 2022 
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: 004-0374-401020 / 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: 
 

 Disponibilitate materiale aferente punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. din 28.02.2022, privind 
proiectul de Buget de venituri și cheltuieli individual pentru anul 2022  

 

Având în vedere: 

- faptul că în data de 20 ianuarie 2022 a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor pentru data de 28 februarie 2022 (AGOA); 

- faptul că punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, anterior menționată, privește „aprobarea 

Bugetului de Venituri și Cheltuieli individual pe anul 2022 al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.” 
 

Societatea informează acționarii și investitorii că, începând cu data de 26.01.2022, 

documentul aferent punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA este pus la dispoziția acționarilor 

cu respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile, în zilele lucrătoare, la registratura de 

la sediul social al Societăţii situat în Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, Mediaş, jud. Sibiu, România, 

cod poştal 551130, precum şi pe pagina de internet a Societăţii 

(https://www.romgaz.ro/sedinte-aga). 
 

Documentul aferent punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv Referatul de 

aprobare a bugetului 2022 pentru Romgaz individual, va conține atât indicatorii cuprinși în 

bugetele anilor 2022-2024 cât și datele financiare preliminate pentru anul 2021. 
 

Menționăm faptul că indicatorii preliminați pentru anul 2021 cuprinși în Referatul de 

aprobare a bugetului pentru anul 2022 al Romgaz – individual, pot suferi modificări și pot exista 

diferențe față de indicatorii preliminați pentru anul 2021 cuprinși în Raportului preliminar 

consolidat pentru anul 2021, care se va publica conform Calendarului de comunicare financiara 

pe anul 2022, în data de 25 februarie 2022. 

 
 

Director General, 

Aristotel Marius JUDE 
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