
 

 

                                                                                 
 

 

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:  13 august 2020 
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: 
 

 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a încheiat un act juridic de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață 

 

În conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr. 24/2017, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raportează următorul act juridic: 
 

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.T.G.N. 
Transgaz S.A. 

Contract nr. 
820L/22.07.2020 

Prestarea serviciilor lunare de 
transport aferent punctelor de ieşire 
din SNT 
(perioada 01.08.2020-01.09.2020) 

1.007.097,00 

Plata la 15 zile 
calendaristice  de 
la data emiterii 
facturii 

nu v. Nota* 
v. 

Nota** 

Nota* Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente perioadei următoare de utilizare. 
Nota** Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor atrage perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de 
întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 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 plăţii, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenţei. 

Contractul a sosit la S.N.G.N. ROMGAZ S.A., semnat de reprezentanţii S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A., în data de 12.08.2020. 

 

Director General, 
Constantin Adrian VOLINTIRU 


