
 

 

 

                                                                                  
 

 

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România 
 
RAPORT SUPLIMENTAR 
Conform art. 82  din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

  
Data Raportului: 23 aprilie 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: 
 

 Valoarea totala realizata a unui contract incheiat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 
 
Avand in vedere faptul ca raportul curent transmis in data de 16.01.2018 de S.N.G.N. ROMGAZ S.A contine informatii privind valoarea estimata a actului 
juridic care a facut obiectul raportarii, in conformitate cu cerintele Anexei 29 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, S.N.G.N. ROMGAZ S.A raporteaza valoarea 
totala realizata a unui contract incheiat cu S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., astfel: 

 

Nr 
 Crt 

Parte 
contractantă 

Nr. și data actului 
juridic 

Obiectul contractului 
Valoarea realizată 

actului juridic  
incl TVA (RON) 

Termene și 
modalități de plată 

Creanțe 
reciproce 

Garanții constituite 
Penalități 
(%/zi)* 

1. 
S.N.T.G.N. 
TRANSGAZ 
S.A. 

Contract nr. 
28T/07.12.2017 

Servicii trimestriale de 
transport  
(perioada 01.01.2018 – 
01.04. 2018) 

3.415.335,46 

Plata la 15 zile 
calendaristice de la 
data emiterii facturii 
 

nu 

5% din contravaloarea 
capacității de transport 
rezervată pe întreaga 
durată de valabilitate a 
contractului 

v. nota 

*Nota: Neîndeplinirea obligației de plată a facturilor atrage perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egala cu nivelul dobânzii de 
întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16- a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la 
achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, sau până la executarea garanției prevăzută în contract, în cazul neîndeplinirii obligației de plată în termen de 15 zile 
calendaristice de la data scadenței. 
 

Director General, 
Corin - Emil CINDREA 


