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BULETINUL INFORMATIV AL SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE GAZE NATURALE 

ROMGAZ S.A. 

pentru anul 2016, cuprinzând informaţiile prevăzute de art.5 , alin (1) al Legii 544/2001, 

privind liberal acces la informaţiile de interes public 

1.Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Societăţii Naţionale 

de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. 

a). Legislaţie organizare şi funcţionare a SNGN ROMGAZ SA 

 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale 

 Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului 

 Hotărârea de Guvern nr. 575/2001 privind înfiinţarea SNGN ROMGAZ SA 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a intreprinderilor 

publice 

b). Petrol, gaze 

 Legea Petrolului 238/2004 

 Legea energiei nr. 123/2012 

 Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu 

gaze naturale 

 Legea minelor 85/2003 

 Hotărârea Guvernului nr. 2075/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice 

pentru aplicarea Legii Petrolului 

 Ordin 62/2008 privind Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze natural 

tranzacţionate în România 

 Ordin 74/2009 privind Regulamentul privind stabilirea unor raporturi juridice între 

furnizori şi consumatorii de gaze natural 

 Ordin 56/2007 privind Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a 

abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul 

gazelor naturale 

 Decizia Preşedintelui ANRE nr. 824/200 privind Regulamentul privind accesul 

reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale 

 Hotărârea Guvernului nr. 784/2000 privind Regulamentul pentru acordarea 

autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale 
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c).Legislaţia concurenţei 

 Legea concurentei nr. 21/1996 

 Ordin nr. 668 din 19 august 2011 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind 

constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei 

 Ordin nr. 385/2010 privind punerea în aplicare a Regulamentului privind 

concentrările economice 

 Ordin nr. 688/2010 privind angajamentele în materia concentrărilor economice 

 

d).Legislaţia achiziţiilor publice 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii 

 Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică 

 Hotărârea Guvernului nr. 71 /2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii 

 Hotărârea Guvernului nr. 1660/ 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace 

electronice din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

 

e). Legislaţia protecţiei mediului 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul 

integrat al poluării 

 Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 

 Legea apelor nr. 107/1996 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 

 Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 

 Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor exploziveH.G. nr. 1.408/2007 privind 

modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului 

 Hotărârea Guvernului. nr. 1.403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul 

şi ecosistemele terestre au fost afectate 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu 

 Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului 

ambient 

 Hotărârea Guvernului. nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile 

extractive 
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6.Legislaţia muncii 

 Legea nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă 

 Legea nr. 62/2011 privind dialogul social 

 Legea 53/2003 Codul Muncii 

 Hotărârea nr. 500 / 18.05.2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor 

 

f). Legislația protecției muncii 

 Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă 

 Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii 319/2006 

 Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate 

în muncă referitoare la echipamentele cu ecran de vizualizare 

 Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţe minime pentru sănătate şi 

Securitate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie 

la locul de muncă 

 Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate 

pentru locul de muncă 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă 

 

 8. Legislaţie contabilitate 

 Legea nr. 82/1991 a contabilităţii 

 Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale  

 Ordin nr. 3.055 /2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu 

directivele europene 

 Ordin nr. 2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

 Ordin nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile 

 Ordin nr. 522 /2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv 

g). Fiscalitate 

 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 Ordonanța nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscal 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 /2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

 

h). Altele 

 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil 

 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică 
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 Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară 

realizarii unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 

 Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. 

 

2.Structura organizatorică 

Organizarea structurală a Romgaz este evidenţiată în documentele organizatorice din cadrul 

acesteia. Organigrama arată modul în care este structurată conducerea, în cazul Romgaz 

aceasta fiind piramidală, specifică unei structuri organizatorice de tip ierarhic funcţional. 

Structura organizatorică a societăţii are un număr de 6 niveluri ierarhice, şi anume: 

 Adunarea Generală a Acţionarilor 

 Consiliul de Administraţie 

 Directorul General 

 Directorii Generali Adjuncţi 

 Şefii compartimentelor funcţionale şi operaţionale din subordinea Directorului 

General şi al Directorilor Generali Adjuncţi 

 Personalul de execuţie. 

 

Oamenii cheie în structura şi funcţionalitatea societătii sunt Directorul General, Directorii 

Generali Adjuncţi, Directorul Economic, precum şi directorii de sucursale. Aceştia au în 

subordine şefii de compartimente (sucursale/departamente/ direcţii/servicii s.a.), care fac 

legătura între structura superioară şi angajaţii respectivului compartiment. 

Fiecare compartiment are atributiile sale, bine stabilite prin ROF-ul societăţii, iar toate aceste 

elemente alăturate funcţionează ca un tot unitar. Pentru personalul de execuţie, sarcinile, 

competenţele şi responsabilităţile acestora sunt cuprinse în fişele fiecărui post. 

Societatea are în componenţă 7 sucursale, după cum urmează: 

 Sucursala Mediaş, cu sediul în municipiul Mediaş, str. Gării nr.5, cod 551025, 

jud.Sibiu, organizată teritorial în 8 secţii; 

 Sucursala Tîrgu Mureş, cu sediul în municipiul Tîrgu Mureş, str. Salcâmilor, nr.23, 

cod 540202, jud.Mureş, organizată teritorial în 8 secţii; 

 Sucursala Ploieşti, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. G.Cantacuzino nr.184, cod 

100492, jud. Prahova,organizată teritorial în 2 secţii şi 2 ateliere; 

 Sucursala de Intervenţii, Reparaţii Capitale şi Operaţii Speciale la Sonde Mediaş 

(SIRCOSS), cu sediul în municipiul Mediaş, str. Şoseaua Sibiului nr.5, cod 551009, 

jud.Sibiu, organizată teritorial în 3 secţii şi 5 ateliere; 

 Sucursala de Transport Tehnologic şi Mentenanţă Tîrgu Mureş (STTM), cu sediul în 

municipiul Tîrgu Mureş, str. Barajului nr.6, cod 540101, jud.Mureş, organizată 

teritorial în 3 secţii şi 3 ateliere; 

 Sucursala de Producţie Energie Electrică Iernut (SPEE), cu sediul în localitatea Iernut, 

str. Energeticii nr.1, cod 545100, jud.Mureş; 

 Sucursala Bratislava, cu sediul în Bratislava, City Business Centre V.-Karadžičova 

16, cod 82108, Slovacia. 

Organigrama este postată la  https://www.romgaz.ro/ro/content/organizare  

https://www.romgaz.ro/ro/content/organizare
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3. Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice 

Nume, prenume: Ioana Abramiuc 

Funcţia: Şef Serviciu Relații Publice si Comunicare: , 

Telefon : 0269.201687 

E-mail: ioana.abramiuc@romgaz.ro 

Program de audienţe pentru consumatorii finali gaze naturale 

Nume, prenume: Roiban Claudiu 

Funcţia: Şef birou Distribuţie şi Furnizare Gaze Naturale 

Adresa: SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tg. Mureş, Tg. Mureş, str. Salcamilor, nr. 23, 

judeţul Mureş 

Zi şi interval orar: Luni – Vineri orele 12:00 – 15:30. 

Modalităţile prin care consumatorul poate înainta o petiţie sunt: 

 Telefonic la numerele: 0253. 235213 (0374477535); fax 0253.235213 (03744534) 

 E-mail: nicusor.diaconescu@romgaz.ro  

 Adresa poştală: SNGN ROMGAZ SA , Sucursala Tg. Mureş, Secţia de Producţie 

Oltenia, comuna Ştejari, drumul stradal 36, judeţul Gorj. 

Formularul tip publicat in Monitorul oficial este postat la 

http://www.romgaz.ro/ro/formulare-tip 

 

Program de audienţe pentru consumatorii finali energie electrică 

Nume, prenume: Andrei Csoric 

Funcţia: inginer, Compartiment Comercializare şi Autofurnizare Energie Electrică 

Adresa: SNGN ROMGAZ SA 551130, Mediaş, P-ţa C.I. Motaş, nr.4 

Zi şi interval orar: Luni – Vineri orele 12:00 – 15:30 

Modalităţile prin care consumatorul poate înainta o petiţie sunt: 

 Telefonic la numerele: 0269. 206891 

 E-mail : andrei.csoric@romgaz.ro 

Adresa poştală: SNGN ROMGAZ SA , Mediaş, Piata Constantin I. Motaş, nr.4, cod 551130, 

judeţul Sibiu 

Formularul tip publicat in Monitorul oficial este postat la 

http://www.romgaz.ro/ro/formulare-tip 

mailto:ioana.abramiuc@romgaz.ro
mailto:nicusor.diaconescu@romgaz.ro
http://www.romgaz.ro/ro/formulare-tip
mailto:andrei.csoric@romgaz.ro
http://www.romgaz.ro/ro/formulare-tip
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4.Coordonatele de contact ale Societatii Nationale de Gaze Naturale “ROMGAZ” SA 

Sediul central 

Mediaş, Piata Constantin I. Motaş, nr.4, cod 551130, judeţul Sibiu 

Telefon: 0040 269 201020 Fax: 0040 269 846901 

Web: www.romgaz.ro 

E-mail: secretariat@romgaz.ro 

Program de funcţionare: 07:30 – 16:00 

Program de relaţii cu publicul: 07:30 – 16:00 

Sucursala Mediaş 

551025, Mediaş. Str Gării nr. 5 

Tel: +4-0269-839467; +4-0269-201050 

Fax: +4-0269-846297 

Email: secretariat.Mediaş@romgaz.ro 

Sucursala Târgu Mureş 

540202, Târgu Mureş, Str. Salcâmilor, nr 23 

Tel: +4-0265-402800; +4-0265-402803 

Fax: +4-0265-306340 

Email: secretariat.mures@romgaz.ro 

Sucursala Ploieşti 

100492, Ploieşti, Str. G. Cantacuzino nr 184 

Tel: +4-0244-503101; +4-0244-503737 

Fax: +4-0244-545230; +4-0244-515160 

Email: secretariat.ploiesti@romgaz.ro 

Sucursala Sircoss 

551129, Mediaş, Sos. Sibiului nr. 5 

Tel: +4-0269-834509; +4-0269-805000 

Fax: +4-0269-830283 

Email: secretariat.sircoss@romgaz.ro 

http://www.romgaz.ro/
mailto:secretariat@romgaz.ro
mailto:secretariat.Mediaş@romgaz.ro
mailto:secretariat.mures@romgaz.ro
mailto:secretariat.ploiesti@romgaz.ro
mailto:secretariat.sircoss@romgaz.ro
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Sucursala STTM 

540101, Tg Mureş, Str. Barajului nr 6 

Tel: +4-0265-404104 

Fax: +4-0265-306098 

Email: secretariat.sttm@romgaz.ro 

Sucursala Bratislava 

City Business Centre V. - Karadžičova 16 

82108 Bratislava 

Slovenská Republika 

Romania: 551130, Mediaş, P-ta C.I. Motaş, nr.4 

Tel/Fax: +4-0269-201020; +4-0269-839364 

Email: ladislau.veress@romgaz.ro 

Sucursala de Producţie Energie Electrică Iernut 

545100, Mureş, Iernut, Str. Energeticii nr 1 

Tel: +4-0265-471333 

Fax: +4-0265-471388 

Email: secretariat.iernut@romgaz.ro 

5.Date financiare 

Datele financiare ale companiei sunt postate periodic pe site-ul companie şi se pot verifica la 

următorul link: http://www.romgaz.ro/ro/date-financiare 

6.Programele şi strategiile proprii 

Documentul prezentat sub denumirea de “Strategia de dezvoltare pentru perioada 2015-2025” 

prezintă direcţiile de dezvoltare ale Romgaz axate pe principalele activităţi, pentru realizarea 

indicatorilor şi criteriilor de performanţă. 

Documentul conţine informaţii/estimări/previziuni care pot fi influenţate de evoluţia 

ulterioară a mediului de afaceri şi de modificări ale legislaţiei în domeniu, de aceea 

documentul reprezintă o estimare a evoluţiei companiei în momentul întocmirii acestuia, pe 

baza condiţiilor şi datelor de fundamentare avute în vedere la estimarea indicatorilor şi pe 

baza datelor centralizate de la compartimentele de specialitate din cadrul companiei. 

Materialul integral este postat la http://www.romgaz.ro/ro/content/strategie-romgaz 

 

mailto:secretariat.sttm@romgaz.ro
mailto:ladislau.veress@romgaz.ro
mailto:secretariat.iernut@romgaz.ro
http://www.romgaz.ro/ro/date-financiare
http://www.romgaz.ro/ro/content/strategie-romgaz
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“Strategia de dezvoltare pentru perioada 2015-2025” fiind o declaraţie anticipativă, nu este 

un angajament şi nu poate sta la baza vreunei relaţii contractuale, de aceea, Romgaz nu îşi 

asumă nici o răspundere pentru daune care pot apărea din folosirea informaţiilor conţinute în 

prezentul document. 

7.Lista cuprinzând documentele de inters public 

Lista cuprinzând documentele de interes public ale SNGN ROMGAZ SA, potrivit Legii nr. 

544 / 2001: 

 actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea companiei; 

 structura organizatorică; 

 numele şi prenumele persoanelor din conducerea companiei şi ale funcţionarilor 

responsabili cu difuzarea informaţiilor publice; 

 coordonatele de contact ale companiei, denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, 

adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;  

 informaţiile publicate pe site-ul www.romgaz.ro 

 bugetul şi bilanţul contabil; 

 raportul anual de activitate; 

 regulamentul de organizare şi funcţionare; 

 regulamentul de ordine interioară; 

 declaraţiile de avere şi de interese; 

 anunţurile privind organizarea, concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, 

precum şi condiţiile de participare şi selecţie specifice potrivit legii; 

 programele şi strategiile proprii; 

 informaţii referitoare la achiziţiile publice, organizate de către companie conform 

legislaţiei în vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate, 

potrivit legii; 

 situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii; 

 comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, 

afişe, ghiduri, privind activităţile societății; 

  materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă; 

 lista cu informaţiile de mediu gestionate de unitate; 

 materiale privind desfăşurarea unor campanii de informare publică; 

 documente privind organizarea activităţii de valorificare a mijloacelor fixe scoase din 

funcţiune şi a bunurilor materiale disponibilizate sau casate; 

 

Documentele şi informaţiile de interes public care pot fi solicitate, vor fi aferente unui 

interval de timp care coincide cu cel prevăzut pentru păstrare în Nomenclatorul Arhivistic al 

ROMGAZ. Documentele şi informaţiile din domeniul explorării/exploatării 

resurselor/rezervelor de petrol, gaze naturale, ape minerale terapeutice, gaze necombustibile, 

nămoluri terapeutice, planurile cu sisteme de conducte de transport, documentele necesare 

pentru mobilizarea la locul de muncă a rezerviştilor, planurile de pază a obiectivelor, care nu 

sunt publice, sunt specificate în „Lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de serviciu 

elaborate şi deţinute de SNGN ROMGAZ SA şi termenele de clasificare ale acestora”. 

http://www.romgaz.ro/
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8. Documentele produse şi/sau gestionate , potrivit legii. 

Informaţii referitoare la activitatea de distribuţie şi furnizare gaze naturale: 

 Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor natural 

 Standard de performanţă pentru serviciul de distribuţie si de sistem al gazelor natural 

 Principalele acte normative care reglementează domeniul gazelor naturale, relevante 

pentru consumatori 

 Dreptul la informare al consumatorului de gaze natural 

 Obligaţiile ROMGAZ (conform Ord 37/31-0ct-2007) 

 Condiţii generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor natural 

 Standarde de performanţă pentru serviciul de distribuţie conform Deciziei ANRE Nr 

1361din anul 2006 

 Clarificări ale standardelor de performanţă pentru serviciul de distribuţie 

 Raportarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor 

naturale pe anul 2016 

 Raportarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor 

naturale pe anul 2016 

 Contract cadru de distribuţie a gazelor naturale 

 Preţuri finale reglementate pentru furnizarea gazelor natural 

 Ordinul nr. 96/2015 – pentru aprobarea regulamentului privind activitatea de 

informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale 

 Ordin nr. 32 din 11 noiembrie 2010 pentru modificarea Condiţiilor generale de 

contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale 

 Ordin nr. 62/24.06.2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor 

de gaze naturale tranzacţionate în România 

 Ordin nr. 125/2008 pentru modificarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de 

gaze naturale tranzacţionate în România 

 Procedura cadru privind obligaţia furnizorilor de soluţionare a plângerilor clienţilor 

finali 

 Procedura internă privind înregistrarea, investigarea şi soluţionarea petiţiilor primite 

de la consumatori 

 Oferta de tip furnizare gaze naturale non- casnici 2016 

 Oferta de tip furnizare gaze naturale casnici spetembrie 2016 

Informaţii referitoare la activitatea de furnizare energie electrică: 

 Oferta tip vânzare energie electrică clienţi casnici şi noncasnici mici 

 Indicatori de performanţă generali privind calitatea activitaţii de furnizare 2016 

 Legislaţia care reglementează domeniul furnizării energiei electrice 

 Procedura cadru privind obligaţia furnizorilor de soluţionare a plângerilor clienţilor 

finali 

 Procedura internă privind înregistrarea, investigarea şi soluţionarea petiţiilor primate 

de la consumatori. 

Materialele pot fi accesate pe site-ul companiei la http://www.romgaz.ro/ro/informatii-

publice 

http://www.romgaz.ro/ro/informatii-publice
http://www.romgaz.ro/ro/informatii-publice
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9. Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră 

vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. Daca nu aţi 

primit răspuns la solicitare în maximum 30 de zile, de la data înregistrării cererii, conform 

Legea 544/2001, puteţi adresa instituţiei o reclamaţie administrativă. 

 


