
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

                                                                                   

 

 

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România 

 

RAPORT CURENT 

 
Conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România și Regulamentului 

nr.1/2006 al CNVM 
 

Data Raportului: 26 iulie 2016 
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  
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: 

 

• Completarea ordinii de zi a Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară 

a Acționarilor  S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  din data de 11(12) august 2016 
 

 

La solicitarea Ministerului Energiei, în numele Statului Român în calitate de acţionar al 

Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ – S.A., (cota de participare de 70,0071% din 

capitalul social), s-a procedat la completarea ordinii de zi a Convocatorului Adunării Generale 

Ordinare a Acționarilor (AGOA) prin introducerea a 3 puncte noi și renumerotarea punctelor 

existente inițial. 

 

Materialele aferente punctelor noi vor fi puse la dispoziția acționarilor pe pagina de internet  

a companiei (www.romgaz.ro),  începând cu data de 28 iulie 2016. 

 

Completarea Convocatorului AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și 

în cel puțin un ziar de circulație națională. 

 

 

Anexat: 

 

Completarea Convocatorului  AGOA  din data de 11 august  2016. 

 

 

 

           Director General, 

        Virgil - Marius METEA 



 
 

 

 
 

 
 

COMPLETAREA CONVOCATORULUI  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 

din data 11 august 2016 

 

(în temeiul art. 117^¹ din Legea societăţilor nr. 31/1990 și conform solicitării  
Ministerului Energiei, în numele Statului Român în calitate de acţionar 

al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.)  
 

Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ – S.A., cu sediul social 
în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscala RO 
14056826, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 şi prevederile Actului 
Constitutiv al S.N.G.N. ’’ROMGAZ” – S.A., actualizat, la solicitarea Ministerului Energiei, în numele 
Statului Român în calitate de acţionar al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ – S.A., (cota 
de participare de 70,0071% din capitalul social), transmisă prin adresa nr. 102175 din 07 iulie 2016, 
înregistrată la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. cu nr. 17990 din 07 iulie 2016, în temeiul art. 117^¹ din 
Legea societăţilor nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, publicată iniţial în Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 2495 din 06  iulie 2016, în 
cotidianul „Bursa” nr. 126 din data de 04 iulie 2016 şi pe website-ul societăţii (www.romgaz.ro), 
începând cu data de 07 iulie 2016, cu următoarele: 
 

1. Revocarea punctului 1 din Hotărârea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă modificarea  modului de calcul a 
indicatorilor de performanță în sensul eliminării efectelor factorilor de influență 
externi care nu sunt sub controlul managementului societății; 

 

2. Revocarea punctului 2 din Hotărârea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul 
de administrare pentru modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanță 
în sensul eliminării efectelor factorilor de influență externi care nu sunt sub controlul 
managementului societății; 
 

3. Revocarea punctului 3 din Hotărârea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă mandatarea reprezentantului 
acționarului majoritar pentru semnarea Actului adițional la Contractul de 
administrare. 

 

Astfel pentru şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 11 august 2016, ora 
13:00  (ora României) care îşi va desfăşura lucrările la sediul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale 
„ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinţe, şi la care 
au dreptul să participe şi să voteze doar persoanele care au calitatea de acţionari, respectiv sunt 
înregistrate la data de 02 august 2016 („Data de Referinţă”)  în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut 
şi eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi următoarea: 
 
 
 
 
 
 

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România 

 

Capital social: 385.422.400 RON 

CIF:  RO 14056826  

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaş 

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaş         

S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piaţa Constantin Motaş, nr.4,  
Mediaş, jud. Sibiu - România 
Telefon 004-0269-201020 
Fax 004-0269-846901 
E-mail secretariat@romgaz.ro 
www.romgaz.ro 

 



 
 

ORDINE DE ZI: 

Punctul 1 Aprobarea achiziționării de către S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. de servicii de 
consultanță, asistență și de reprezentare juridică externă, de specialitate, după 
caz,  în următoarele problematici: 

a) Diferendul apărut în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi a 
României în anul 2016 

b) Potențialul diferend ce va putea apărea în urma controlului efectuat de 
inspectorii Comisiei Europene 

Punctul 2 Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al  Societății Naționale de 
Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. pentru coordonarea procedurilor de achiziție de 
servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă, 
pentru:  

a) Diferendul apărut în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi a 
României în anul 2016 

b) Potențialul diferend ce va putea apărea în urma controlului efectuat de 
inspectorii Comisiei Europene 

Punctul 3. Informare cu privire la stadiul proiectelor de eficientizare a activității Centralei 
Termoelectrice (CTE) Iernut, respectiv creșterea randamentului centralei, 
investițiile de mediu pentru încadrarea în cerințele de mediu privind emisiile de 
NOX, creșterea siguranței și a duratei de funcționare (măsuri, termene, costuri, 
surse de finanțare, responsabilități) 

Punctul 4 Informare cu privire la modul de recuperare a creanțelor de la debitori persoane 
fizice și persoane juridice 

Punctul 5 Revocarea punctului 1 din Hotărârea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă modificarea  modului de calcul a 
indicatorilor de performanță în sensul eliminării efectelor factorilor de influență 
externi care nu sunt sub controlul managementului societății 

Punctul 6 Revocarea punctului 2 din Hotărârea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă încheierea unui Act adițional la 
Contractul de administrare pentru modificarea modului de calcul a indicatorilor 
de performanță în sensul eliminării efectelor factorilor de influență externi care 
nu sunt sub controlul managementului societății 

Punctul 7 Revocarea punctului 3 din Hotărârea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă mandatarea reprezentantului 
acționarului majoritar pentru semnarea Actului adițional la Contractul de 
administrare 

Punctul 8 Stabilirea datei de 30 august 2016, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care 
serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor   

Punctul 9 Împuternicirea Preşedintelui de ședință şi a secretarului de şedinţă, pentru    
semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 

 
Proiectul de hotărâre al AGOA modificat este disponibil în format electronic, pe website-ul societăţii 
la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relaţii cu Investitorii/AGA., începând cu data de 28 iulie 2016. 
 

PREŞEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE 

Aurora NEGRUȚ 


