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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: 21 mai 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) 
 
 
 
Eveniment important 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 20 mai 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 

2 iunie 2021. 

 

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

13384/2016 a fost luată ca urmare a încheierii unui memorandum prin care părțile au stabilit 

condițiile în care lucrările ce fac obiectul contractului de lucrări pot fi continuate și finalizate 

și prin care și-au asumat angajamentul de a depune toate diligențele necesare pentru 

obtinerea aprobărilor corporative și încheierea, până la data de 2 iunie 2021, a unui act 

aditional, la contractul de lucrări, pentru continuarea și finalizarea lucrărilor. 

 

 

Director General, 
Aristotel Marius JUDE 


