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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: 23 aprilie 2021 
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) 
 
 
Evenimente importante de raportat: 

 

 Prelungirea suspendării notificării de reziliere a Contractului de lucrări nr. 

13384/2016, având ca obiect Dezvoltarea CTE Iernut, prin construcția unei 

centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, 

încheiat între S.N.G.N. Romgaz S.A., în calitate de Achizitor, și Asocierea 

formată din DuroFelguera S.A. și ROMELECTRO S.A., în calitate de Executant 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și art. 234 alin. (1), din Regulamentul A.S.F. 

nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informează acționarii și investitorii asupra faptului că, 

în data de 22 aprilie 2021, a prelungit suspendarea notificării de reziliere a Contractului de 

lucrări nr. 13384/2016, având ca obiect Dezvoltarea CTE Iernut, prin construcția unei 

centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, până la data de 

7 mai 2021. 

 

Decizia de prelungire a suspendării notificării de reziliere a Contractului de lucrări nr. 

13384/2016 a fost luată în vederea continuării negocierilor cu Executantul, pentru 

identificarea, evaluarea și implementarea unei soluții care să asigure finalizarea și punerea 

în funcțiune a obiectivului de investiții, în termen cât mai scurt posibil, cu respectarea 

drepturilor și intereselor legitime ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 

 

În același timp, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va primi și raportul de expertiză tehnică și 

economică, având ca obiect determinarea stadiului fizic și valoric de execuție a contractului, 

precum și determinarea lucrărilor rămase de executat, pentru finalizarea și punerea în 

funcțiune a obiectivului de investiție, raport de expertiză despre care s-a făcut mențiune prin 

Raportul curent, din data de 2 aprilie 2021, și care va sta la baza implementării soluției 

alternative de finalizare și punere în funcțiune a obiectivului de investiții. 

 

Director General, 
Aristotel Marius JUDE 


