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

RAPORT CURENT
Conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România, art.224 și Regulamentului
nr.1/2006 al CNVM, art.113
Data Raportului: 1 noiembrie 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:


S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a încheiat un nou act juridic a cărui valoare depăşeşte 10% din
cifra de afaceri netă aferentă anului financiar 2015

În conformitate cu prevederile art.224 alin. 5 din Legea nr.297/2004 privind Piața de Capital şi art.
113.B lit. c) din Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raportează încheierea
contractului de achiziţie publică, prin aplicarea procedurii de licitaţie deschisă, având ca obiect
executarea proiectului la cheie ˮDezvoltarea Centralei Termice (CTE) Iernut prin construcţia unei
centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gazeˮ.
Una din direcţiile strategice ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este consolidarea poziţiei pe pieţele de
furnizare a energiei. Astfel, în domeniul de producere a energiei electrice, realizarea acestui proiect
de investiţii are ca scop eficientizarea activităţii prin: creşterea randamentului CTE Iernut la minim
56%, încadrarea în cerinţele de mediu (emisii NOx , CO2) şi mărirea siguranţei de exploatare.
Finanţarea proiectului se realizează din surse proprii şi surse din fonduri PNI (Planul Naţional de
Investiţii), conform HG 1096/2013 actualizată.

Parte contractantă

Asocierea formată din DURO FELGUERA S.A. şi S.C.
ROMELECTRO S.A.

Nr. şi data actului juridic

Contract de lucrări nr.13384/31.10.2016

Obiectul contractului

Realizarea proiectului ˮla cheieˮ (respectiv proiectare,
livrare echipamente, execuţie lucrări şi punere în
funcţiune) ˮDezvoltarea CTE Iernut prin construcţia unei
centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu
gazeˮ

Durata contractului

Termen de finalizare a lucrărilor: 36 luni de la data intrării
în vigoare a contractului. Contractul intră în vigoare în 5
zile lucrătoare de la data aprobării dosarului de finanţare
din fondurile PNI (Planul Naţional de Investiţii), conform
HG 1096/2013 actualizată

Valoarea estimată a actului
juridic (exclusiv TVA)

268.836.329,82 EUR

Termene si modalităţi de plată -

- Pentru proiectul tehnic: 30 de zile de la avizarea de către
ROMGAZ
- Pentru echipamente: 30 de zile de la recepţia la locul de
montaj
- Pentru lucrari executate: 30 de zile de la confirmarea
situaţiei de lucrări de către ROMGAZ

-

Creanţe reciproce

Nu este cazul

Garanţii constituite

Garanţia de buna execuţie, în cuantum de 10% din valoarea
contractului (fără TVA)

Penalităţi

- Pentru executant: 0,1%/zi din valoarea obligaţiilor

-

neexecutate
- Pentru ROMGAZ: 0,1%/zi din plata neefectuată

Director General,
Virgil - Marius METEA
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