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DEPARTAMENT ECONOMIC 

Direcția Contabilitate 

NR. 9262/19.03.2021 

                                                                                                       

         APROBAT  

                                                                                  DIRECTOR GENERAL, 

            Aristotel Marius JUDE 

 

 

 

 CĂTRE, 

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 

         A SNGN ROMGAZ SA MEDIAȘ 

 

 

 

REFERAT PRIVIND APROBAREA REPARTIZĂRII PROFITULUI NET AL EXERCIȚIULUI 

FINANCIAR 2020 ȘI A ALTOR SUME DIN REZULTATUL REPORTAT  

 

 

 

Cadrul legislativ: 

 

 O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi 

societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, 

cu modificări și  completări ulterioare; 

 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu completări și modificări ulterioare; 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

 OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 

Internaționale de Raportare Financiară. 

 

 

I. 

Profitul net al anului 2020 (după deducerea impozitului pe profit), conform situaţiilor financiare 

individuale, este de 1.278.884.672,59 lei. Propunerea de repartizare a profitului s-a făcut luând în 

considerare prevederile O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 

companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la 

regiile autonome, cu modificări și  completări ulterioare. 
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Propunerea privind repartizarea profitului este prezentată în tabelul de mai jos: 

I Indicatori 
An 2020                          
Valori                                    
(lei) 

0 1 2 

A. Rezultatul brut al exercitiului financiar 1.448.817.667,74 

B. Impozit pe profit curent 210.173.830,71 

B.1 Impozit specific unor activitati 46.796,00 

C. Venituri din impozitul pe profit amanat  52.370.338,61 

C.1 Impozit pe profit amânat 12.082.707,05 

D. 
 Rezultatul net al exercitiului financiar [A-B-B1+C-C.1],  
(Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit)  din 
care: 

1.278.884.672,59 

a) rezerve legale 0,00 

b) 
alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege 
(Legea nr.227/2015-art.22) 

59.409.397,67 

c) 
acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti (conf 
art.1,alin(1),c)dinOG nr.64/2001) 

  

c1) 
constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte 
cofinantate din împrumuturi externe (conf art.1,alin(1),c^1 dinOG 
nr.64/2001) 

  

d) alte repartizări prevăzute prin legi speciale   

E.  Profit net rămas de repartizat(D-a-b-c-c1-d) 1.219.475.274,92 

e) participarea salariatilor la profit 33.848.029,00 

f) 

 dividende cuvenite actionarilor(aprox.50.13%din profitul net de 
repartizat(E+e) 

628.238.512,00 

                    -dividend pe actiune 1,63 

g) profit destinat constituirii surselor proprii de finantare(E-f) 591.236.762,92 

* TOTAL REPARTIZĂRI (b+f+g) 1.278.884.672,59 

 

 s-au repartizat 59.409.397,67 lei la rezerve, conform art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal şi reprezintă profitul investit în echipamente tehnologice-maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, 

calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de 

facturare, precum şi în programe informatice, produse şi/sau achiziţionate. Conform acestui 

articol, suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea 

aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu prioritate pentru 

constituirea rezervelor; 

 participarea salariaţilor la profit s-a determinat în limita salariului de bază mediu lunar pe salariat 

realizat la nivelul anului 2020, astfel: 

 număr mediu de personal                                                               5.531  persoane; 

 salariul de bază mediu lunar realizat în anul 2020                         6.119,69  lei/pers/lună; 

 fond de participare a salariaților la profit                                      33.848.029 lei. 

  

 dividendul pe acțiune rezultat (rotunjit la două zecimale) este de 1,63 lei/acțiune. 
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II.  

În plus față de repartizarea rezultatului net al anului 2020, rezultatul reportat în sumă de  

120.659.058,64 lei, reprezentând valoarea amortizării mijloacelor fixe și valoarea mijloacelor fixe și 

proiectelor de investiții abandonate în anul de raportare și care au avut ca sursă de finanțare “cota 

de cheltuieli necesară dezvoltării și modernizării producției de gaze naturale” conform HG nr. 

168/1998 cu modificările și completările ulterioare, se repartizează astfel: 

a. suma de 61.667.584,00 lei sub forma de  dividende, reprezentând aproximativ 

51,11% din valoarea totală, dividendul pe acțiune fiind de 0,16 lei; 

b. suma de  58.991.474,64 lei, pentru surse proprii de finanțare. 

 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, supunem spre aprobarea  Adunării Generale a 

Acţionarilor următoarele: 

 

1. repartizarea profitului net al anului 2020 conform  propunerii de mai jos: 

 

I Indicatori 
An 2020                          
Valori                                    
(lei) 

0 1 2 

A. Rezultatul brut al exercitiului financiar 1.448.817.667,74 

B. Impozit pe profit curent 210.173.830,71 

B.1 Impozit specific unor activitati 46.796,00 

C. Venituri din impozitul pe profit amanat  52.370.338,61 

C.1 Impozit pe profit amânat 12.082.707,05 

D. 
 Rezultatul net al exercitiului financiar [A-B-B1+C-C.1],  
(Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit)  din 
care: 

1.278.884.672,59 

a) rezerve legale 0,00 

b) 
alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege 
(Legea nr.227/2015-art.22) 

59.409.397,67 

c) 
acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti (conf 
art.1,alin(1),c)dinOG nr.64/2001) 

  

c1) 
constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte 
cofinantate din împrumuturi externe (conf art.1,alin(1),c^1 dinOG 
nr.64/2001) 

  

d) alte repartizări prevăzute prin legi speciale   

E.  Profit net rămas de repartizat(D-a-b-c-c1-d) 1.219.475.274,92 

e) participarea salariatilor la profit 33.848.029,00 

f) 
 dividende cuvenite actionarilor(aprox.50.13%din profitul net de 
repartizat(E+e) 

628.238.512,00 

                    -dividend pe actiune 1,63 

g) profit destinat constituirii surselor proprii de finantare(E-f) 591.236.762,92 

* TOTAL REPARTIZĂRI (b+f+g) 1.278.884.672,59 
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2. valoarea dividendului de 1,63 lei/acțiune aferent profitului net realizat în anul 2020; 

 

3. participarea salariaților la profit conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 

64/2001, în sumă de 33.848.029  lei ; 

 
4. repartizarea rezultatului reportat reprezentând valoarea amortizării mijloacelor fixe și 

valoarea mijloacelor fixe și proiectelor de investiții abandonate în anul de raportare și 

care au avut ca sursă de finanțare “cota de cheltuieli necesară dezvoltării și 

modernizării producției de gaze naturale” conform HG nr. 168/1998 cu modificările și 

completările ulterioare, astfel: 

a) suma de 61.667.584,00 lei sub forma de  dividende, reprezentând aproximativ    

51,11% din valoarea totală, dividendul pe acțiune fiind de 0,16 lei; 

b) suma de 58.991.474,64 lei, pentru surse proprii de finanțare. 

5. valoarea dividendului total pe acțiune rezultată pe baza celor prezentate mai sus 

(punctele 2+4.a) este de 1,79 lei. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC, 

Răzvan POPESCU 

 

 

 

 

DIRECTOR  DIR. CONTABILITATE, 

Marius Leonte VEZA 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DIRECȚIA JURIDICĂ, 

Endree IOO 

 

 


