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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: 12 octombrie 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: 
 

 Primirea Raportului tehnic de evaluare cantitativă și calitativă întocmit în urma 
expertizei tehnice și economice a lucrărilor executate la proiectul de investiții 
”Dezvoltarea CTE Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi cu 
ciclu combinat cu turbine pe gaze” (Raport tehnic) 
 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul 
A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informează acționarii și investitorii asupra faptului 
că a primit Raportul tehnic de evaluare cantitativă și calitativă întocmit în urma expertizei 
tehnice și economice a lucrărilor executate la proiectul de investiții ”Dezvoltarea CTE Iernut 
prin constructia unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine pe gaze” (Raport 
tehnic), respectiv expertiza tehnică și economică la care s-a făcut referire prin Raportul curent 
emis de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. la data de 2 aprilie 2021. 

Concluziile Raportului tehnic, în legatură cu stadiul fizic de realizare a lucrărilor, sunt 
următoarele:  

i) lucrările sunt realizate într-o proporție mai mică de 90%;  
ii) din punct de vedere general “TURNKEY PROJECT”- proiect (proiectare, execuție, 

instruiri, cursuri, etc.), investiția este finalizată aproximativ 80% și 
iii) din punct de vedere al execuției (execuție care face parte din investiție), lucrările 

sunt realizate în proporție de aproximativ 65 – 70%, cu precizarea că, în calcul, au 
fost luate lucrările care au mai rămas de executat din ceea ce este proiectat și 
lucrările pentru care nu există încă proiecte.   

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va transmite Raportul tehnic către Autoritatea finanțatoare, 
Ministerul Energiei, pentru luare la cunoștință și către antreprenorul cu care S.N.G.N. 
ROMGAZ S.A. a contractat execuția lucrărilor, ASOCIEREA DURO FELGUERA S.A. -  
ROMELECTRO S.A., pentru analiză și, după caz, formularea de obiecțiuni.  
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Facem precizarea că, la momentul de față, Raportul Tehnic este analizat și de către 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. În măsura în care vor apărea noi date și informații legate de execuția 
și modul de finalizare a proiectului de investiții, vom informa, în mod corespunzător, acționarii 
și investitorii. 

 
 
 
 

Director General, 
Aristotel Marius JUDE 


